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Felaketzedelere Yardım 

Başvekil, Son Alınan 
Tedbirler Hakkında 
Beyanatta Bulundu 

Martta Harp 1 Erzin canın Kurulacağı 
Şiddetlenecek Yer için Nafia V ekileti 

Ve Yayılacak Tetkikler Yaptıracak 
hıgnterenın Vaşington seftrl, tngı. 

Uz kabinesinin, gizli ı.tibbaratına isti
naden Almanyanm mart içinde kara
dan. denizden ve havadan taarruza 
eeçeceji kanaatinde bulundutunu bil
dirmiştir. Mart ~ HiUerin harekef 
ayıdır. 936 martında Ren havzasını, 
938 martında A vustwyayı, 939 mar
tında Çekoslovakyayı işgal etmiştir. 

940 martı da kaU taarruz ayı olacak
tlr. 

FELAKET YÜZÜNDEN YETiM KALAN 

ÇOCUKLAR EVLATLIK VERILMIYECEK 
'.Ankara, 17 (TAN Muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi

nin bugünkü toplantısında, zelzeleden zarar görenlere yapıla
cak yardımlara ait kanun layihası müzakere ve kabul edilmiş
tir. Bu münasebetle söz alan bazı hatipler, kanunla yapılacak 

Ycu:an: M. Zekenya SERTEL yardıınlann kafi olmadığını, millet tarafından ve hariçten ya-

B ugün sükt1n içinde bulunan cep- pılan yardımlar dışında hükfunetin esaslı tahsisat istemesi la-

Be.lçika, Bir Kısım 
Kuvvetleri Terhis 
Etmeğe Başlıyor 

Garp cephuine son defa •evk.Jilen lngili~ akcrlcri 
helerde 1940 yılı içinde gerek ~...,.. zımgeleceğini söylemişlerdir. 

Almanyanın ve gerek müttefiklerin ı- p ' · • Bunun üzerine, Başvekil, zelzele-
bt'i bir netice almağa teşebbQ§,...et- den zarar gören nııntakalar için ne-
mek mecburiyetinde ouıunc:tUklannı !er düşünüldüğünü anlatmış, Erzin-
dünkü yazımda izah etmeğe çalış- carun eski yerinde mi, , yoksa başka 
JDJ§tun. Gerek Almanya ve gerek bir yerde mi kurulması lazım geldL 
müttefikleri harbi kısaltmak ihtiya. ğini tayin için tetkikler yapıldığını,. 
cmdadırlar. Harbi kısaltmak için de J' meselenin kül halinde gözden geçl-
1940 yılında kat'i bir harp yapmağa rilmekte olduğunu söylemiştir. 
~!>'f!UflJlrı.p nerecıe ve ne zaman .nı..:.ı. 11\. "'"~191u ... .ı:t!laıu.:L uıtntak'd~ın· 
7apllabilir? ..,..,..,,.,,,,..,,,, da lüzumlu tetkikler bittikten son-

Almanlann harp myuetleri bir ra, yeni tedbirler ve kararlar alma-
~hede dövüşmektir. Alman erkanı cağını ilave etmiştir. 
harbiyesi, 1914 harbinde olduğu gi- Seylapzedelere yapclan yardım 
bi, iki cephede birden harp . etmek- Yer sarsıntısında zarar görenlere 
ten kaçınıyor. Sovyetler ile an- yapılacak yardımlara ait kanun 18-
laşma.ktaki gayelerden biri de harbi yihası görüşülürken, sbz alan Bursa 

:, "::.":ı.:~: O:!~ı;:~:ı!~ :::!'"~:tıc:::ı:~~':.. &::!~~is': Son Vaziyet Üzerine lngi&z Askerlerinin 
bilmekti. Böyle olunca Almanyanın de ve diğer yerlerde seyliptan mü.. 1 

Gerginlik Azaldı 

Fakat Hudutlarda 88 
Alman Fırkasının 

Bulunduğu Söyleniyor 

Balkan1arc1a yeni bir cephe açmak teessir 01anıara da teşmn edilmesini Ge!ri Alınan Mezuniyetleri ade EdJldi 

••••••••••••••••••••••••••• 
Avrupada 
Eşi Görülmiyen 

Soğuklar 
BQtQn Avrupada 10 senedir eti 

gôrillmemiş çok ıtddeW bir laf bil-

küm sürüyor. Hemen her taraf baf
tanbaşa karlar altındadır, olrçok 

nehirler donmuştur. Bilhassa Şimall 

Avnıpada 7' senedenberi misllne 

tesadüf edllmi7en mütbil bir soluk 
istiyeceği tahmin edilemez. Yalnız istemiş ve bu mlnta.kalarda su bas- .. . . 
bu bakımdan değil, daha birçok ha- . kınının sebebiyet verdiği zararıaTı Londra, 17 (Hususı) - Belçika ile Holandayı derhal as-
kundan Almanyanın Balkanları isti- v~ tahribatı anlatarak, bu yüzdP.n keri tedbirler almağa sevkeden gerginliğin hafifled.iğini göste-

1

,.arec:ner donarak mmosierdlr. 
laya teşebbüs etmesi varit ~örilnmü· bırçok vatandaşın yardıma muhtaç ren iki emare vardır. Birincisi geçen pazardan beri, Ingilterenin 
Jor. Alınanya bugun" Tuna ve Bal- Dr. h.elilı Sa··..lam <S s e Sft z, Bu husustaki bütün tatsilAt OeOn-

,,_., onu .. 
8~ · : F daki k f · · d ak edil ·yetlerin kan memleketlerinin bütün kaynak. =-===-=========================== ransa uvvayı se enyesın e yas en mezunı c:tı A)'famızdadır. 

laruıcian i.zamt derecede istifade et- kısmen iadesidir. İkincisi Brükseldeki salahiyettar bir maka- ......... . 

~=~=== Bulgarist_anda Mebus ~a~hl~~~~_ın_d_a_d_a_~-·~· -ey_~_h_ir __________ _ 

büküm sürmektedir. Estonyada bDe 

hararet sıfırın altında 48 dereceye 

d(lşmQştilr. Finlandada birçok tay-

~uıı, Yugoslavya bayvaniarmı hidlae vukubulmadığı takdirde, Beı-ıc-

~=:ı:r::::: ~ira~m:: Seçı·mı· lçı·n Bu··ıu··n ~~~lr ~·u:m~~~ Sovyetlerin Tehdidine .IJınanyaya veriyor. Balkanları isti- mesı ihtımalmden bahsetmesidır. 

(So••SLISIL•> Muhalifler Çarpışıyor ~~~=~:terhisine Ragmv en lsveçleNorveç 
lsm~ HükGmetin Muhalefete Meydan Vermiyec:eği, ba!:";öre~~~~:::~~= y~~ Finlere yardım Edecek 

,., 

YAZAN~ 

Yusuf Ziza Ortaç 
1 miş Alınan fırkası ve Holanda htı-Ye ntihaba+. Kazanacağı Anla1d1JO~ . dudunda 18 Alman fırkası bulun-

'(Arkadaşımız Aka Gündüz telefonla bildiriyor) 

Sof ya, 17 - BuJgariatam intihabat iflerile metsıd buldum. 
Balkanlann ve bu arada Bulgariatanm birçok aiyui tesirlerle 
kaynafbğı fU aırada· bu intihabatm büyük ehemmiyeti vardır. İn· 
tihabat terbest cereyan etmektedir. Ve muvafık muhalif nam
zetler kendi intihap mmtakalannda propaganda ile me•snıldür. 

Bu defa kadınlara da rey hakkı ve. 
rilmiş, onlar da işe karışıyorlar. Ge. 
çen defaki intihapta reye iştirak eden 
2,300,000 müntehibe, bu defa 700 
bin kadın iltihak etmiş. Bu suretle 
müntebiolerin savısı 3.000.000 a çık. 
nuş. 

ilk alınan neticeler 

maktadır. Şimali Şnrki ve Cenubu 
Garbi istikametlerinden Holandaya 
taarruz etmek için her şey hazır
lanmıştır. Alman tahaşşüt mıntaka
sını ziyaret eden müşahitlere göre, 
Liınburg'un karşısında müteaddit 
motörlü kıtalar bulunmaktadır. 

Amsterdamdan bildirildiğine göre, 
General Hassirnlann'm riyasetindl 
bir Hol.anda askeri heyeti ltalyada 
bulunmaktadır. İtalyan harp sanayii 
hakkında tetkikatta bulunan bu he. 
yet. Holanda ordusu için lta~:yan 
harp malzemesi mübayaa etmek uze
re müzakereye başlamıştır. 

Holanda hükumetinin tarzı hare
keti, Holanda efkarı umumiyesince 
müttefikan tasvip edilmektedir. Ho

(Soou Sa: 1, Sü: 6) 

Finler Dört Sovyet Tayyaresi Düıürdüler 



İŞİN ŞAKASI 

"Tasfiye• mi, 

"Takviye" mi? 

1 

Y C1ZC1r1 : NACI SADULLAH 

N e tuhaftır 1d, gençlerin ~
lan tasfiye kavgası bermu

tat, tasfiye olanmalan istenilen ze
vatın ipae yaradı: Fırsattan billsti
fade, yine birbirlerini methetmeğe 
koyuldular. Ben, faraza Yusuf Ziya 
Ortacm, Orhan Seyfiyi, Halit Fah· 
rlyi, veya Faruk Nafisi, en az b~ 
yüz defa ıöklere çıkardığım hatırb. 

Felaketzedeler için 1 Zelzeleden Olen 
Asker Yetimlerine 

Bir Tebliğ 

1 
1 .ihracatımız 

• • 
lçın 

lslifıbulun Y ardıniı Bir 
Milyona Yaklaşıyor 

.ti~ Müdafaa Veklletlnden: 
11 

Yer ıanıntuında ilen subay ve 
askeri memurlar yetimlerinin, 
halen bulunduktan mahallin as-

Türk Vapurlarından 
istifade Düşünülüyor ... ~ 

· · · · bul ız· • • l d b" il leleıb Ingilızler namına _Istan ve mır pı~~sa arın ~ ır .. ~. - kralı. yorum. Mill Halit Fahri tarafından Faruk Na- · i Yardım Komitesi dün de felaketzedeler için yardım kerlik tubelerine müracaatla, 
fi:ıe, Orhan Seyfiye ve Yusuf Ziya- kaydına devam etmiştir. Salı günü akşamına kadar Kızılay şu- yethn maap haklannı istemeleri 

k N f
. f d o h ve vasiye muhtaç olarak kimse-

ya, Faru a ız tara ın an r an belerine teslim edilen teberrüat 873,903 lira 70 kuruşa baliğ si• kalmıt olup ta hayır miies-

~:;!~Y:~;!8!;~:.".!':;,.v• !15.:!d: olmaktadır. Mektepler tarafından toplanıp da dün Kızılay şu- seselerinde veya hastahanelerde 
ayni arkadaşlanna yazılmış olan belerine yatırılan ve miktarı 6 bin lirayı tecavüz eden teberrü- veyahut hayır seven nvat ya 

nında bulunan bu gibi yetimler 

yon sterlinlik muhtelif kuru meyvalar mubayaası ıçın goruş 1611ec 
melere başlanmıştır. Alınacak meyvalann en mühim kısmı >'• e 

üzüm, incir, fındık ve fıst~tır .. İngi~~z~.er, İzmir, İ~tanbul, Sam- :" .. 
sun piyasalarından da engın cıns tutunlerden mubayaata baş- IO 

· lamak üzere fiyat soruşturmaları yapmışlardır. ball1 "methiye,, lerin yekunu da bu ra.. at bu yekuna dahil değildir. hakkında müessese ve hastaha-
kamdon. aşağı kalmaz. _ Bigalılar zelzele felaketzedeleri 1- tamamen zelzele ve ıeylip feliketze- , nelerle hayır seven zevat tara. 

1 
Bu cins tütünler evvelce Almanya 

(Tekzibe davranırlarsa, uşenmeden çin uç bin lira vermişlerdir. Bunu deleri menfaatine olmak üzere, bir ı : fınclan mahalli askerlik "uhc-
1 

tarafından satın alınmakta idi. Bu se 
guete, mecm~ kolleksiyonlarını beş bine çıkaracaklardır. Aynca eş. konser tertip etmiftir. terine malumat verilmesi rica 1 ne ancak Macaristan, Letonya, Lit-
k8!'1ştırır ve bugun: . ya da teberru etmiflerdir. Dedeoğlu Pazar günü saat 18,30 da Galata- nlunur. 1: vanya, Slovakya piyasaları bu maL 

- Şöhret kazanmak içın, eser Bekir ve mahdumları da 2~0 lira te- saray lisesi konferans salonunda ve- --- - 11 lardan bir miktar satın almıştır. 
yaratmak li.zımdır!,, kabilinden har- berru et:nişlerdir. rilecek olan bu konserde konserva.. lstllnlak Muameleleri Fransızlann mübayaah 
cıüem vecizeler dokturen bu zeva- ., ___ ,_.... .~--' tuar muallimlerinden ömer Refik d al n.v.-nr-u,...,..wn ,,..,.. .. unıcın Fransızlar, piyasamız an satın • 
ta, "tohret" lerini nasıl yarattıklan- Yaltkaya ve Ferdi Von Ştatzer piya- liran Evvel Bitirilecek dıklan muhtelif malları Marsilyaya 
m kolaylıkla ispat ederim.) Komşu Balkan devletlerile diler no ile, Ali Sezin keman ile ve Muhid- nakletmeğe başlamışlardır. Fnmsa 
Şimdi ise, bu edd oyunun, bugün bazı Avrupa devletlerinin feliketze- din Sadak viyolonsel ile müntahap Vali ve Belediye reisi Ltitfi Kır- hükumeti Türk bandıralı Burhaniye 

gazete Aylalarında tekrarlanclıjım de vatandaşlanmıza tevzi edilmek il. parçalar çalacaklardır. dar, istimlak işlerini tesri ettirmek şilebini bu nakliyat için kiralamıt-
görilyona. Meseli; H ikincikinun zere yaptıklan yardmılar gelmeğe Konserde, her biri alafranga musL için, bu if,erle al&kadar olanlara ye- tır. Marsilya ve İngiltereye sevkiyat 
tarihli Akşam ı-zet•inde, Orhan ~~· kide üstad olan bu aan'atklrlarımızı ni talimat vermiştir. için vapur gelmediğinden Türk va. 
Seyfi pı satırlan yuıyor: f U.: ~ a, R=!;• huk~etinblı\, toplu bir halde dinlemek ve ayni za- Son giınlerde 30 dan fazla bina- purlanndan istifade edilecektir. f ngi 

"- Mithat Cemal, bugün bile, en e e e va •~anınız çn a- manda felaketzede vatandaşlarımıza nın istimlak muamelesi ikmal edil- lizlerin de toplanmış olan mallarının 
temiz, yeni ve orljinalitesi olan mu. zırladığı 20 vagon kereste il~ 8 vagon yardım etmek mümkiın olacaktır. mic ve bu binalann bedelleri sahip- ayni vasıtalarla gönderilmesi bekle-
L---=~ı- n aml Saf Lıı.1ıı. emsal unu hamil bulunan vapur dWı akşam .,. ıuu-nı~. cey a, U1&U1 • limanımıza gelmlşUr. Davetiyeler cemiyetin Galatasary- lerine tediye olunmuştur. Bu bina· nilmketedir. 
siz bir tronikor: Zevki var, bilgisi Bqveklletten verilen emir üzerine da eski karakol karşısında Tütüncü lann kısmı azamı Beyazıtla Koska Amerikalılarla görüpnela 
var, uslubu var, Rkisı var',, gerek keresteler gerekse un derhal çıkmazında Rept Pap hanında ı nu arasındak~ ~inalardır. Burada h.enüz Amerika piyasaları çelik ve makine 

Bu tarihten bir liln sonra, yine mıntakaİaıma sevkedilecek- maralı dairedeki lokalinden flmdiden muamelesı ıkmal eldilmemış bırkaç mukabilinde Türkiyeden zeytinyağı, 
"Alqam,, paetesinde Mithat Cemali tir tedarik edileblleceıw 84),.l konser gü- bina kalını t B 1 d 1 k b k f dık .. ..... . ı ~· un ann • muame- zeytın, kuşyemi, a u suz ın , 
dinliyorm Şöyle konuşuyor: Yunanistan kml haç cemlyetl ~ nü Galatuaray llaeal bpwndan da a- lesı ikmal ~ılJnce, toplu olarak yı. lıstık, kitre, tıbbi nebatlar, üoyun 

"- Orhan Seyfi, ~eye bir "Rü- rlfetile to...,palnan para ne oradan bat- lınabllir. kıcılara verılecektır. barsağı, tuzlu ve konserva balık satın 
babı fikeste,, yerdi: Gönülden Sea- tantye teilarik ed lerek en yakın yol· iskan loaliyeti İsthnlAk muamele'eri ikmal edi- almak istediklenni bildirmişlerdir. 
~~-,,k~~çin Y~ So~ dan _zelzele mıntakalarına sevketlile. İstanbulda iskan edilmek üzere ge-- 1~? binalardan bir .kısmı da Eıhinô- Filistinden dahl 300 ton çavdar, bin 
&.. cektir nunde, Balıkhanenın yanıbaşıdakl ton buğday. beş yiız ton arpa lle an-
ra lisanı ne kadar genç, ne kadar · len felaketzede muhacırlerin arkası d · d - ..1:-a ~ U7.erın ı-=ı.ı•. 1 timuan, krom, linyit, manganez ve· 
kelimesiz.. Hallceuinin latıliyeti daha alınamamıştır. Dün de 40 kişi- Burada muamelesi ikmal edilen sair madenler istenilmektedir. Ispan. 

"Sonra Pevami Sa!a... Onun ya- İstanbul milli yardım komitesi zel- lik bir kafıle gelmiş, bunlar Kadıköy binaların miktan, t)ir mescıtle bera- yadan da ipek kozaaı talep edilmek-
zılan, ufkunda bacalar urperen bir zele mıntakalarına gonderilmek uze- ve Üskudar kazalarında iskan edil- ber 11 dir. lstiml•k mu11melesi tedir. 
fabrikalar diyarıdır. Asrımı onun re mebzul miktarda kavurma yaptır. mek üzere Kadıkôydeki otellere yer- biten binalardan bir kısmı da Beşik. I 
yazılannda goriıriım. Her sabah, mağa karar vermlşt'r. Bu kavurmalar leştirilmiflerdir. Bu son kafile ile taşta Barbaros Hayrettin türbesinın talyanlann mii6cıycıatı 
giınefle beraber yeniden doğan bir hazırJ.anır hazırlanmaz kısmen Erzin- beraber İstanbula gelen felaketzede- civarıdır. Bunlar arasında Beşiktaş Italyanın pıyaaamızdan toplamak· 
Yazı'.,, ' lerin miktarı 1000 kişiyı' bumakta- ld hi 1 tik rt cana kısmen de Şibinkarahisı:ıra ve kaymakam1Jk binasile sağ ve sol ta- ta o uğu za re er gun geç çe a • 

Sonra, "Cilmhuriyet" ıazeteslni a· Giresun vilayetine gônderilecektlr. dır. Bunlardan SOO kişi evlere yerlet- rafındaki dtikkinlar da vardır. Kay- maktadır. Dun Italya için doksan bin 
çıyonunus, ve ıörilyonunu Jd Pe- u_ıL._,:-:. 1...----~: tirllıniı, sobalvı, mahrukatları ve makamlık binasının yıktırılm~ı TY'ıii. kilo !~ .. ~~!,sa--~f!!::..!a~çu_ .. ~ h!)'; 

. Saf b u 1 1 1 ı' d DIMK ...... -. a----·--- sair. butiin ihtJ:vAc1aM temin ıııdihniıı- ~t:annme maıe ecııın1't:on- r. r:n -- ···- r 
yamı a u c m e er n atın a t' 250 · d ht l'f tl d k' y - Y 
kalmamış, ve bilmukabele ıa satırla· Yu dd ı r, ~· b 

1 
sı czdrr:u \1-.ı .. 5~~ er ~ gunü binanın yıktırılma~ına başlana- mıştır. • 

n ya:ımıı· Korkunç zelzele feliketile y{Werce. bin- ra a W ııe ıne 11 uuv u unm caktır. Bu aym 26 sında da kayma- Uoolfe meıuacat'\t. 
" · C . terce k rdetleilllldn oce'kJan lllildO, ev- tadır. Geri k.ıan 210 ıl için de evler k lık b 1 f d ki d .1.1 ti .,,;\ m.t ki Al - Mıthat emal son esenle ko- tedarik edil k ed" am ınasının IO tara ın a ük Ticaret veka&e , •-mrWA e • 

nuşma d 'ni çok andıran otomatik 1 1 ldtt.k 1erl delk !.e:..k oldu. s m~ . uzer ı.r. .. . klnlar da yıkı~ılara ihale edilecek- man menaucatında aelvolle olanları-
bir tab lıkle akıp gıden uslubunun b 

1 
11 ~tr r~~ '°• ... \& alllnda aç Vali muavını Haluk du? Fatı~e tir. Bu yaza kadar istimlak ~ilip, nm, yani içerisinde ıuni elyaf bulu. 

en guz 1 orneklerini venni tir: Bu e- Bu memte et ve millet lçht mal ve can giderek bu kazad~ iskan edılen fel.a- y*tırılması lazım gelen binalarlan ııanlarının ithaline muaaade etmifti. 
ser, M that C male l yık b'r buyük- verm te tereddilt etmlyen Anadolulu ke~e<ie aıleleri bırer birer gez~ış bir grup ta, Sirkecide Beıir Kemal Bunlardan mühim bir luımının mu.. 
lük ve guzelllk ta ımaktadır'" k rd ı ı ızın imdadına koşmak hepimi- ihuyaçları olup olmadıgını, kendıle- eczahanesinin karşı kô,eaidir. Bu kö. amelıai yapılımf ve gumrükten aeçi· 

Yirmi küsur yıldır, slste~atik bir :tin vı d n, ı nlık ve vatan borcudur. rlm~eı:~~ikhi~ir·ştihirt.l Feıa1·ket&edl e- teYi tramvay idaresı istimlik ederek rUmifUr. Diler taraftan. piyasanın 
f ·ı t .. te · ı b d bi şi Nıt kim koştunuz ve hAIA k~uyorsunuz.. erın -serısı ,... yaç an ° ma- yıktıracaktır. Bu ko,e kalktıktan aarlı&mı ıozonUnde tutan bir luaım 
kaaı Y~ ıoa ~mıt 0 an a e e r- Yu dd ı r, dığını, pek azı da tek tük cam, lamba sonra, tramvay yolu da biraz daha m1nltatura tüccarları pamuklu men· 

ete. cır,~~emı,,t bulunanlar da ya a3. K·--.-n ba- mı -u-r. Bu ba--da ..u.ı ufak tefek noksanlardan bahset- ri al ak ld bi ünln ·~u n bır ıttifak k ı h t ta ..,...,. ,,. ·~ ,,_ .1·-·· .... ge ye ınac ve meydan geni§le- •ucatta o utu li Y "'ve •r-
urmuş ar, ya u ' k ec ınlz kurb nların iki kat hayırlı, iki mişlerdir. Vah muavini bu ihtiyaçla. lan1arı ba ka "arel b 1 d •· tilecektir. mensucatta da aelvolle o nın 

., e.re aı vurmuş ar ır.. mi i sevaplı olm ını Wersenl&, bunları nn da temin edilmesi için alakadar· k 

yet radyosu bu haberı Def ay evv lala 
bildirmiş, fakat bıı netice ıle kar ~ 
!aşmamıza ihtimal verılmemı~l Ildır 

Ticaret OJası meclm toplan ... 
Ticaret odası umumi meclisi d- .. ,. 

toplanarak 1940 senesinin oda ve t •ı 
caret borsası biıtçelerini müzake lil 
ve kabul etmiştır. Borsanın butçe 
88977 lira, odanın bütçesi 194221 li 
olarak kabul edilmiştir. Oda hizmet 
!erinin artması üzerine bu sene y 
niden beş memur ile iki raportör 
lınmasına ve ticaret mektebi mezun 
lanna yapılacak yardım tahsisat 
arttırılmasına karar verilmiştir. 

Beklenen Fırtına 
Tahakkuk Etmedi tap 

lan 
Evvelki gün Meteoroloji istasyo.. 

nunun verdiği bir tebliğ, Ege ve 
Marmarada kuvvetli bir lodos fırtı. tip 
nasının kopması ihtimalini bildirmiş laa 
ve bu teblig liman reialiği ~afın- il 
dan biıtün deniz vasıtalarına ilan e- ili 
dilmişti. Beklenen bu fırtına kop- ,,. 
mamıştır. Bilakis deniz daha ziyade 
Sakinleşmektedir. 

Karadenizden gelen haberler, İn&
bolu mıntakasında kesif bir tipi oL le 
duğunu bildirmektedir. ta 

Dün sabah limanda ve Boğaziçin
de sis olmu§tur. Fazla devam etme
diği için, vapur seferlerinde bir ak-- -• 
şam da tekrarlamıştır. 

Şehrimir.de hava, iki gündenberl 
biraz ısınmıştır. Termometre, dun sli 
ôğleden sonra 12 ye kadar yüksel- lall 
mişti. Sabah ve akşam kuru soğuk lef 
kendini hissettirmektedir. Dün, fası· 
lalı olarak güııeı te kendin_i gôeter
miştir. 

Inebolu, 17 (A. A.) - Fırtınadan 1 
ve makinedeki arızadan rilzgarlann 
cereyanı ile limanımıza iltica edip 
blr~aç gündenberi lin:ıl\1\ımızda bu. 
Junan Sovyet bandırah otuz tonluk 

Mesel&, bır gtln, bir mecmua ıda~ (C ı •lunda Emınönll Halkcvi Mıllt lara cap eden emirleri vermiştir. Bun Tekerlekli Çöp Sandıklan lthalıne müsaade. edilmesini lste~e • 
rehan~in~_e, 0 mttmuaya basılacak Yani m Kolu) na önderiniz. dan başka vali muavini Haluk, bizzat Belediye, icabında çöp kamyonla- t~dırler. Bu nevı eşyadan da muhm 
olan bır Aşıırin ~kll~ı okamu~tum. Bu kurb nl nn deri ve barsakl n her vali tarafındanhediye edilen 200 pa· rının arkasına takılıp sevkedilmck hır miktar gü~ruld:erde beklemekt~-

V oola timindeki balıkçı gemisi anza 
larını ve noksanlarını ikmal ederek 
bugün Yaltaya müteveccihen limı.ııµ

Bu reklam pır Necıp FHılı hır sn- ket sigaray da kendilerine tevzi et- üzere lastik tekerlekli çöp sandıkla- dır. Bunların ıthalıne musaade. edi-
nat ilahı mertebesine ) ükseltiyordu tikten sonr~ donmuştür n yaptınnıya karar vermiştir. Bu- lıp de pıyasaya. çık~aları te.mın o-
ve reklamı yapılan şiirden daha itina mun mutfakl rımızda kavurma ya- ' nun için 10 bin liralık bir para teda• lwıdugu ıakdırde pıyasanın nıabeten 
ile yanlmışt1. p rak fellketzede k nleılerimlı:e gönde- Sanatlılir lelalcetzeJelere rik edilmiftir. Bu tecrübe mahiye- ıelllfilyecegı anlaşılmaktadır. POLiSTE : 

mızdan ayrılmıftır. 

Mecmua sahibinden, o medhiyenin rllec ktir. İf ueriliyor tinde olup, faydalı göriılurse, onu- Çikolata liyatlannda ihtikar - --
kimin tarafından yezddığmı sordum. Eğ r kurb nl nnızı tam ot ra'k g:lnder- miızdeki sene zarfında bu sandıklar Mevsim dolayısıle faaliyeti arttı- Kasa Hırsızlan Y akalanclılar 
Bıyık altından cülerek cevap verdi: mezs n z h ç olm b r mıkt rını olsun Şehrimize iltica eden felüetz~eler ğ ltılacaktı lm 1 tah k lat makarna ço a r. n ış o an an, çı o a, • ,..._.._.. hafta Be..t1r+... tnhtaarlar 

'- Kendisi )'Htb! ' bu h 71 1ı e ayın ıa. Bir but, b r kol da den san'at sahibi olanlara iş tedarik k f b kal da · ı · t fi ....,.....""&A ~-Y şe er1eme a. rı arın ıma a ın - deposunun k............. çalınıya teşeb-
Bir baka gazetede, yukanda ismi ayni h yn ı 1 r. Yalnız kurb nınm böyle edilmektedir. Bunlardan bir kısmı it- Mu""ddeı"umwnı", Ford Davasında tl ,L~ d l t tk:~ edilmiL --

b ı d ı nl k 
)a arı BWAB ar arca e u. r b"a -..:ı--ıer yakaJanmıılardır. B•• ... 

geçen şaırlerden birisi hakkında bir P r 1 e ve z avurmarun tut• faiye, bazısı elektrik idaresine, bazuı • Beraet İstedi lannın · k. - ~ --------- ....-
t bilm t kı -·'--- b 1 alh 1 Ur. Yalnız çikolata fiyat yu lar, .. L-1--1.1---1-- Pıç ••-1..~ ka-

methlye daha okumuştum. Hatti, o ur 1 çın e vır~ ıraz o-·n da inhisarlar idaresine yer eştiıilm~ ı ü ü Alak ~~ .-~ hnzuıs yuınm, biaat methedilen dan ve karaman ise ku7futundaıı da 701- lerdir. Yenl otomobil aksamını "barda seltilmiş olduğu gorü m şt r. a· sa hırsızı Corci ve Kal Alidir. Suç-
layın z e a .. z ri d gu--'~~ -mi ver darlarm muıaleasına gôre çikolatala- lular, •UÇ, ____ ı't•-• ~1.1 • ...a.:-. 

pir tarafından yazıldığını söylemiş- · Diğer san'at'klrları da münasip i~ şy " u e n en ııuun. ..... • rın vüme otua nisbeımde yükBeltll· MK"&UI u-... ~"61A· 
lerdı" de, evv-•a inanamamıştım. Fa- Yurdd flar, mek suretlle ithal ederek 1ünırük ka " b "" 1.ıı K d 1. • 1 - _.. ... B k b d k ba lanm ı ler tedarik edilecektir miı olmasında thtiklr ola ilece~. u. ömür en zenır eruıı 
kat, yuuwa mUsveddelerlnl 16rilnce, 11 ara yram a, ur n ızı ze - · çakçılığı yapmaktan su~lu :rorcl mü· 
d..m bir hayretle: zele fellketıne kurban olan kanleflerimi- Altı lel.alı•t~eJ• ulaiTlenJi essesesinin muhakemesine dün asliye dia edilmektedir. Bu çikol&ta1arın Paşalimanında 69 numaralı köşk. 

:un 1&tır plı an 1 nna, babalarına, kardeş- be · l hk · d d vam içıııde yüzde 40 • 60 nisbetinde fın· te bekçı'lik yapan İbrahim ogylu Hü-
"- Pes!" demek nıecburlwetinde ştnc cea ma emesın e e o kal-·.._- J lerin ve e ı ti rına verelim. Bu 'liatan ve Şehzade başında Şlrvani zade edi-so. edilmiştir. dık bulunduğu gorülmuş kilosu 16 seyin köfltün hamamında yaktığı kö-
__, .. ._ vicdan borcumuzdur. kağında 17 numaralı evde isk&n . Devam eden muhakeme 'letlcesin- kunıftan satılmakta olduğu •esbıt e- mürden zehirlenerek olmiıştür, 

Btltiln bu "methiye"lerin telkin- Mllll Yardım Komltnı ten Erzincan fel&ketzedelerlnden, bı.. d birik rak . k duktaıı dilmiştir. Fındık fiyatlarının ucuz. 
lir tesirleri kabili iıakir dejil4ir. Fa- •mınına Halkevı Konı rincl katta oturan Mehmet, Yusuf ve e ~~ddevl ın ~zud 0 

dun kaçak- luau kakaonun az ithal edilmiş olma- Kaynar n ile laaflandı 
bt, maal...ı, bu vataad··'··, mil- c· -'----• .ı-•- c-1-..:-:- H ikinci k tta M hm t kansı Be- sonra mu e umumı, ava a ah lılı" k ~ ... da ..,_ •---r•- -··..,,.-• ..... • asan, a e e • lık h' ti · _,., un ıını tellfl ettilinden p a aın se- Karagümrükte Borazan BO ag .... 
him •lr klN"•D• b• methl,elerle b- hlce. ve üçüncü katta Recep, ev içinde çı ma ıye gorme .. ~ ye mazn • bepaiz olduğu anlaşılmıftır. oturan Setanigin 7 yqındaki oğlu 
samlaklan lireti "töhnt" lerial, bn· IC.orueri yakbklan mangal kömilrilııden lntl- ların beraetlııl talep ~tmi~lr. Su~l?- d 
dl ,. ... ,, .ı.ue Anblar: a ... da bir Galatuara7lılar cemiyeti hasılatı şar eden karbonla zehirlenmişlerdir . ~ a\t\lkatlan mud~eıunıumının Şarlıta petrol ilatiyra:ı lstepanın iızerine kaynar su okul 
misal lltenenls, m.. Halit Fahri (). Cüml .. l de tedavi altına almmıpar.. mutaleasma ittirak etmiı ve muhake Kars. 17 (TAN Muhabirinden) - miif, çocuk hqlanmıftır. 
un101'ua C lldnelklnan 1N8 tarih· 1111J9rlar. Ve tam ,.aıacuıan anda dır. me karara kalmtftır. Şark viliyetlerımi:ıin gaz iıhüyacı ö· Ayalılan yanlı 
il "Semti flbum" mennuumda la· oa1an, Jtnld• plalanmak fanatl ve- tedenberi Sovyet Ruayadan tedarik .EVVelld gece Tophanede Karabat 
tlpr ed•, ft "EniDcamm" ı.a.ııtı- rt1orlar. Ve oalan, "talflJe" ed.,tm edilmekte idi. ~2 ağua~ 939 da~· mahallesinde HaYrtye ait 12 numa-
m taf171dl f8 tllrin1 oJmtaealım: • .._ "takYl1e" edlJOl"lu!.. mil bedeli peşm verilmek ·~r_etile rah evde yangın çıkmış. bina kısmen 

cO chmedi oc ,on imdat treni, Tuliye late1• dellbnhlar, Yu- sipariş olunan 7 vagon gazın ikı va· yandıktan sonra sondurulmüftür. 
Öl lmi kapladı kar kefeni, ıuf Ziyaya, Orhan SeJfl.,,.. Faruk gonu gonderildikten sonra bakiyesi, Yanmn esnasında evin alt katında 

.,-. 8 M h ı a blha Zekerlvenı• -n Kime lı•b•r vermellf ~# 1 k b .. k e-· 
Of anam of! Nasıl aacm 701qluın. NaflH, Yahya Kemale, But Mah- - u arr r a ' " m C _Bu it hQkQmetln emirlerine r.r- anlaşma hiliuına o ara • ugune a .. 01'1rmakta.ola 70 yaşında Andonun 
En ıoıuanda bö7le 16renler seni- mat Karakurda, Necip l'uıla, Etem r•hataıalıOı naaıldır, ıaaetcnlzdo 1azı• landır. u&Aı- n..S. cerefaD etti ise dar verilmemi§tir. Al&kadarlar tara· da ayaklan yanmıp. 
Nered..ın. Eralncanım. nerede? •--.... Deh_. Kemale n daha bil- larını tekrar girecek mlyla7 ora_._._. ~b""""'" m",~•- lmlrint! fınclan vukubulaıı müracaatlar kar. 
Beı..u-- -..n- -·'· --'d ı ._.., ~-· C - Sabiha Zekeri7a iyileşmektedir. u.A& ... ...,-- ,_..,,. .. ......,,. __ a--.. ol'-•-• e.t -- Ll-e: \.. (-H ~--~•- - .,. ........ _mlldQrQ) tuıunda Ve ancak ı..... ay sonra yüz• 

- &&111 Nekahet devrine ıtnnlf bulunuyor, 7a.. ,,..., ..,,..,,_ .... -·· _ .-- .,..., 
Ne plan ll1ll)reJlnu Baaa olnadu- ''-Artık, 4iJorlanmf, • _. ,.. kında 1Krar kendi sütununda yazmıya bablr 99iDIL de 33 fiyat samını kabul olundutu 

ima saman, .... Enmeanm MiU, mAJUl!" itana kalına. bu prlp tanl- ~· e takdirci• mütebaki taahhüdatııı ye-
"tllr" la Wrare 1D1muma da alla- ye, artak __. ,_....,.aldanna tok • a - ._,..ımneı ııla" .,..,.. ,...re rine 19t1rlleblleceli cevabı verUml§· 

IDlfflm. taa l•••'Dllt " kimld, kAtlW aıillll- s - Merih, dhaı ve mDtterl arzımı• · ..,..." .. >"' klM. "• sam ,, • t etti? tir. 
Glrtdlıw ki, b~an Gaftl Osaa- le, kimisi ...... ticaretine, ldml- •• 1111 "aıt ~r-r "'"' Bu vazıyet karpsmda bazı tüccar-

IOJ9B MlaMlle _..___ mlnhıs- ıl .a-*-uıs w--.x.ı•._ ldmill • • en yekıtı bir mwf~• ı•IMltlerdl, C - SaplnDto lllT dl lb&Q"ab clok· 1arımız paralarını kurtarmak için 
_ • ..,.._ -.-.- ..-- _., 11111 bu m ... fede duruyorlar mıt ...... _-.. __ •-t .-.an 

4lr: Çhldl, Ballt l'alarl 0..,-1, Y1lbtbla w ldmlal .. bllmw hanai c _ 11a7ır. Bu 711dıs1ar bundan oc • ı.. laJrnanbcıl ---.- .... _.. mahkemeye bal vurmaya karar~ 
-..ı ..ı.tle, keHlabal. -mahda- ite ... lamıı •ulmwa h ••Mm ean- 87 enel ll'ZlllUU ~- 70 mittir· 9u 

1181
"''" kDk kellmeı.rin mlflerdir. 

maDUll -...a·-·-- lh.a-- d1UlllA- laruul mlllaettlr •• ._ - .. ı.r, onla- k "", ----'- ColU lll.-.Z.. _..... w••• Ucar! 1 D'Aoar-rlerden ıu tedariki müm· ,,_ __ .:........._ ~-.. -- •-.. ıOn ana )'&km J ı ar ve sonra ~- mubablratta ~ınanıtır, J:aperantonun ._.... ' -
da· ~·19 etmektedir. ra, idama malak6m olumat kimse- lqtılar. flldr •e lktllat Mıatmda lllrı.tl1"esl kün olduğu halde tüccarlarımızın 

l:vllt.. S.4e Halit Fahri Osamoy lerlıa ........ d•JUIDÜ a.ttyorlar· a lclD ~· BulQn tein bu Ula· arf uzun zamanın verdili alıfgınl.ık 
delil, oalarm •.,.a de, kendi ...... sa, h sakat htkum tahlyelerlnl ta- 8 _ aır belocllyı mGfettltl >'9ieft'"' na • ll18de l'rulla w Bu7ada JaJlfte• dolayıaile Sovyet Rua1a1a Del bal}-
lerini, hulıı bir siiratle tufiye et- mamen delittlnbaler, ve ıu tavsiye- beledl't• komı .. r1 '1•pterdı. au olablllr verilmektedir. lamaları neticed Şark vila19tlerinde 
nıektedirler, •• etlecekleNlr. Fakat de lnalummılar: gu aıkmtısı baflamıltır. Esasen Sov. 
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[suGON 1 
küçük Milletlerin 
Hayat Hakkı 

Yazan: Omer Rı21t1 DOCRUL s ovyet • Fin harbinde 1skandi
navya devletleri, biltiln sem

)atllerinin Finlanda ile beraber ol
duğunu gôsterdiler. 

Avrupada 
Eşi Görülmiyen 

Soğuklar. 
İskandinavyanın Jıer tarafından 

kafile kafile gönüllüler, Finlanda --u-

Sovyetlerin Tehdidine 
Rağmen IsveçleNorveç 
Finlere Yardım Edecek 

cephelerine koşuyorlar, Kızıl Haç ce.. T "I T 1 
llliyetleri de Finlandada insani vaıi· ayyareCI er ayyare er 
felerini yapmıya çalışı)orlar. isve.ç • 1 
kralı, Parl~mentonun küşadında l~inde Donuyor ar 
IOy]ediği nutukta t"veçln, Finlandıı- Londra, 17 (Hususi) _ Bütün Av. 
Ya elinden gelen her yardımı yap- rupa on yıldanberi eşi sörülmeyen 

Sovyetler Salla Cephesinde de Ricat Ediyorlar, 

Finler, Dört Sovyet Tayyaresi Düşürdüler 
tnak vazifesile nıiikellef olduğunu çok şiddetli bir kış geçirmektedir. Londra, 17 (Hususi) - Sovyetle
çok iyi anladığını izah etti. Daha Avrupanın hemen her tarafında kar rin Isveçe karşı aldığı vazıyetten 
sonra tsveçin müdafaa bütçesini 47 yagmı§tır. Tuna nehri kıyıdnn kıyı· bahseden Paris siyasi mahafili Mo
hlilyon İngiliz. lirasına ,ardırdığl da ya kadar donmuştur. Nehrin Maca- lotofun 31 teşrinievvelde birdi!noire 
•nlaşıldı. Norveç ile Danlmarkanın ristandan geçen bütün kısmı donmuş Finlandaya karşı aldığı hattı hare. 
\'ıtziyeti de, jsveç vaziyetinin hpkı. ve bu yüzden Almanyaya gitmek Ü- ketle, dün, Isveç ve Norveç'e karşı 
aıdır. Bu devletlerin hepsi de, Fin zere yola çıkan 1200 vapur yolda ittihaz olumm hattı hareket arasın

ı davasını benimsediklerini ve }1nlan- kalmı§tır. Bu vapurların 200 ü ı:etru, da müşabehet gormektedir. 
daYı tehdit eden tehlike~ i, umumt 400 u hububat götürmekte idi. Isveç gazetelerinin Berlinden ala. 

· "' müsterek tehlike &a) dıklarmı Iskandinavyada kış azami ~iddetini rak yaydıkları bazı haberlere göre, 
IÖ5tennektedirler. bulmuş, Danimarkada bütün muna- Almanya Garp devletlerinin yeni ye-

hkandina' ya devletlerinin bu va- ni b · ııraf memleketleri garanti et-kalat durmuştur . 
.ıyeti, Sovyetler Birliği hilktiıneti Moskovada ve civar mıntakalarda melerine müsaade ve müsamaha et. 
tarafından i)i telakki edilmediği ve b' d beri "' ··ımemiıı: şid- miyecektir. Bu haberler, Alman -
Ll • .. ··ı ır asır an e:t' goru , S . bi , .ğ. . . ki f t kt 
•taraflık ıcaplarınıt uygun goru me- detli s ğuk hüküm sürmektedir. Ter. ovyet ış ru ının ın şa e me e 
Citı için bu hükumet, alakada~ İS- mome~re ıfırın altında 42 dereceye olduğunu gösterir mahiyette telakki 
kendinav)a hükumetleri nezdınde kadar diışmuştür. Çok soğuk rüzgôr edilmektedir. 
fe§ebbU&lerde bulunm~ış, hir taraf- esmektedir. Birçok kişinin ayakları Iskandinavya devletleri CSovyetle. 
tan bu memlcketlerdekı matbuatın .. ü d t rin tehdidine rağmen Finlandaya . . f ve yuz onmuş ur. 
h~ımane neşrıyabna, dığer tara tan Soğuğun şiddeti yüzünden Finlan. yardım karanndadırlar. Norveç hari-
bıtaraflığa ~ygun olmıyan _ha~cktıtı: dada hava harekatı yapılaınamakta- ciye nazırı Norveçin bitaraflıgmı mü 
lla nazan dıkkati celbet~ış ı&e de, dır. Çünkü Sovyet tayyarecill?rmden dafaaya hazır olduğunu ve Norveç 
lskandlnavya devletleri bıtaraflı~ 1- tayyareleri içinde donanlar olmuş· siyasetinin harici telkinata tabi ola. 
eaptanndan aynlmadıklannı, Fan- tur. Cephedeki topların da donduğu mıyacağını söylemiştir. 
landa piyasalar;nı ~çık t~tman~n hl· bildiriliyor. l.veç Ba,veküinin beyanah 

e ~anıktan ayn m; . manasın a 
1 
te· Estonyada da fevkalade şiddetli so İsveç başvekili Hansson İsveç 

1 
ıaaki edilemlyecesını, esasen mu \a- ğuklar hüküm sürmektedir. 1866 dan meclisinde vukubulan beyanatı ara· 

i - rip iki taraf arasında da resmen harp beri bu derece soğuk gönilmemişti. sında bilhassa demiştir ki: 
ş halinin cari olmadığını, Finlanda3 a Memleketin cenubi şarkisinde hara. "- İsveç istiklalini ve bitaraflığı-

e- liri"den. göknlilll~ierin de kendid" ishtcilkl~- ret sıfınn altında 46 ya kadar düş- ru müdafaa edecektir. lsveçin bita· 
- le gıttl erın, matbu:ıtın a rrı· ü t" rafhğım fhl!le matuf her türlü hare-

p- )etlerini kullandıklarını anlatmış- m ş urM.,,,,eltttrnbde lırf kete elimizdckil butün vasıtalarla 
e lardır. h lind karşı koyacağız. Bizim de bitarafhjt-

Fakat ba cewp aı-• -•• lto,. Bigada birkaç gün tipi a 
9 

ya- mızı her hangi bir suretle ihlll etme--
o- 1ıatauzluk _,.and.;...ı" ve bu suretle ğan kar, her tarafı ka~la.~ıştı!. Kes- miz ve mesela muharip kıtaatrn top-
1- llovyet noktai nazan ile 1skandlnnv-lkin. bir kuru soğuk hükum sürmek- raklarunızdan geçmesine veyahut üs 

~a devletlerinin noktai nazarı ara tedır. _ _ idd til terimizin kullanılmasına müsaade et-
•ıııdald aynhk eski vaziyeti muh:z. 'ı .. B~ndı~~oa kış butun ş e e ı mekliğimiz mevzuu bahis olamaz. 
faaa etmi~tir. Sovyet tebliğinde bu huk~m .suruyor. (A A ) G" ü ı Finlanda ile munasebetlerımlz 
" 1 ti ahi- lhtll.e.tı be Gumuşhane, 17 · · - um ş- h '-'iT n b l k tl rden .~ Y~ .,!u!mTı"i'r.- u "l·~ane1sl!a:r lua .......... :t•"•' .. J"' .... u .......... ,J .. uı 0 .,.u1 • ıı~ ,,, "ımvsı. a.nr1
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' - • ukl bükü ü k ed' talımat a ıya iht yacımız yo;ctur. dinavya devletleri ile Sovyetler Bir- memıt soğ ar m s rme t ır. o·~ t f H · · N 
Uği arasındaki münasebetlerin ger- Kapanmış olan Kop ve Zigana dağ- ~~erk" a~~.~: Frı~yeb' kazın 
ginle,meıl ve bu yüzden Finlanda larının bir an evvel açılması için mecd 15

1 ursinu u el inh ka~-- 1d arşı-
L- • • a·· ·· h •t 1 k d 250 sın a sveç vaz yet a A•n a ge-
-rbınin tasfıyesinden sonra bu dev· umuş aneye aı o an ısmın a .. k 1 .. b t'1 d 
l ı 1 kt d çen muza ere er munase c ııe e 

rine bir milyon 250.000 kuron hazır 
bulundurduğunu beyan etmiştir. Is
veçte Finlanda için topla:ıan iane 
mıktan sekil buçuk milyon kurona 
balig olmuştur. 

Isveç ve Norveçten Finlandaya 
mütehassıs amele gonderilmesi de 
bekleniyor. 

Lüksenburg kızıl haçı da Finlan
daya yardıma karar vermiştir. 

• Amerika Reisicumhuru Roosevelt 
ayan ve mebusan meclisleri reisleri
ne gönderdiği bir mektupta, Finlan. 
daya kredi açılmasının, hiç bir su
retle A vrupadaki muhasamata karış. 
mak demek olmadığını bildirmiş-
tir. • 

Roosevelt matbuata beyamıtta bu. 
lunarak bitaraflık kanununun Sov
yet _ Fin ihtilatına tatbik edilmıye
ceğlni çünkü §imdiki halde iki taraf a 
rasında harp ilin edilmediğini söy
lemiştir. 

Son harp va%İyeti 
Harp vaziyeti hakkında gelen en 

son maliımata göre, Finlandada hü
küm suren şiddetli soğuk yüzünden 
Sovyetıerın Saltada rfcat mecburiye. 
tlıide kaldıktan bildiriliyor. Kare].; 
yada bir Sovyet hücumu ağır zayiat 
ile piıskürtülınuştür. 

Norveç toprakları üzerinden geçen 
üç Sovyet bombardıman tayyaresi 
Fin topraklarına ir:meğe mecbur ol
muş, tayyareler ve tayyarecilar P'in· 
ler tarafından yakalanmıştır. Dünkü 
Sovyet hava taarruzu esnasında dört 
~nvyet t:ıyyı:ırpc:inin düşürüldüğü :-es 
men bildiriliyor. Taarruza 80 tayya. 
re iştirak etmiştir. Bombardıman yü. 
zünden 40 kişinin öldüğü bildirili
yor. 

Kurbanlarımız .. 
Ya.zan: B. FE.Lf,IC Naip Pol 

ile Kral Karol 
K urhan bayramı geldi. Bu rUnfln 

adı bayram oldutuna bakıp; 
sevineceğiz, sananlar ıafıldirler. 

MülCikatı 

Balkan Konseyinden 

Önce Görüşecekler 
Bukref, 17 (A. A.) - Kral Karo

lun yakında büyük bir ihtimalle Yu
goslav.Romen hududu civarında Na
ip Prens Pol ile buluşaca~ı emin bir 
membadan teyit edilmektedir. Bu 
müllkat 2 Şubatta Beljlradda aktedi
lecek olan Balkan kon!cransından 
evvel yapılacaktır. 

• 
Belgrad, 17 (A. A.) - Dün Kupi-

nec'de Maçekin maliklnesınl ziyaret 
eden Prens Paul ve Prenses Olga bu 
sabah Zagrepten hareket etmişlerdir 
Havanın muhalefetine rağmen kala· 
balık bir halk kütlesi tarafından al
kışlanmı§lardır. 

__ __,.. __ __ 
Amerlkadakl ihtilal 
Şebekesi Tahkikat. 

Nevyork, 17 (A. A.) - Devletin 
emniyetine karp suikast hazırlayan 
gizli "Hıriatiyan cephesi" teşekküliı 
hakkında tahkikat devam etmekte
dir. 

Mevkuflardan altısının milli muha
fız teşki18tına mensup olduğu anla
şıldıktan aonra bu askeri teşekkül ile 
"Hıriatlyan cephesi" arasında bir 
münuebet olup olmadığı araştırıl
maktadır. 

Bu ihtilalci gnıpa polis memurla
rının da dahil olup olmadıklarırun an 
laplma11 için aynca tahkikat yapıl
maktadır. Tahkikata memur edilen 

Anadoluda binlerce kardetin canı. 
na kıyan zel:r.ele af eti henüz yürek· 
Jerimİzi kanatırken, bizim hayranı 
etmemiz mümkün olur mu? 

Şaırin dediiı ıibi, biz de hayram 
ertesi: 

aEl ldl ekber eyledi, blz matem 97ledlltı 
Diyeceğiz. Buna §Üphe ) ok. 
Şeker bayramı gibi, bir sevinç 

bayramı olmaktan 7.İyade fakirlere 
yardım için tesis edilmlt bir muave· 
net ıünü olan kurban bayramında 
1118mlar kurban keserler ... Dinine ve 
dinin bilhusa insani vasifelere ait 
olan emirlerine itaatli olan ve kese. 
1'i böyle hlr yardıma müsait bulunan 
her müslüman Türk te, kW'baa kes
meyi düşiinecektir. 

Lakin yetmez mi verdltlmlz kur· 
banlar? Orta ve Şimali Anadoludaki 
zelzele kurbanlaranın adedi 30 bini 
ıeçtl Yedi Rabbani kurbanlanru 
seçip aldı. Bize diişen,artık bu kur· 
hanların bıraktıklarına yardım et• 
mektlr. Kurban ke1eceklerln bedel
lerini Kızılaya vermelerini tavsiyeye 
bilmem lüzum göriir müsünüz?. 
Ah"mış bir (akir zümresini malı. 

rum etmemek için mutlaka kurban 
keAmek istiyenlere de hayvanlann 
derisini veHiresinl her ıene olduj'u 
cibi, üç müıterek hayır kurumuna 
(Hava. Çocuk Esirgeme ve Kızılay) 
vermelerini hatırlatmayı u.it bul~ 
rum. 

Şairin: 

rEler mabud esene trusraı bereesbı 
kiti din 

Dediif gibi, eter maksat hayır 
yapmaksa, bundan daha bayırlısım 

aramak cidden abes olur. d 

baf müddei umumi Kennedy şimdiye 
kadar ancak cemiyetin belli başlı a
zasının tevkif edildiğini beyan et
miştir. 

Komünist 
Mebuslar 

-0--....-

Fransız Meclisinden 
Tahkikatın son inklşaflanndan 

tahrikçılerin başlıca gayesi mütte
fiklere cephane gönderilmesine mani 
olmak olduju 8Jllaf1Imııtu. • 

T ardedildiler 
Parfs, 17 (A. A.) - Mebusan rnec

Hsi dün öğleden sonra, komüniat par-
etlerle Sov,etler Birliğinin birbiri ame e ça ışma a ır. 1 .. 1 •şt• - K 4 5 .. d' şun an soy emı ır: 

sı- e karşı hasmane bir \•aziyet almıt· _ .onya <.TA~) - .- ~e .. ır "Finlandanm davası bizim dava-
er- lan beklenmektedir. gorulmemış şıddette bır kış hukum mızdır. Ve İsveçln istikbali Finlan· 

Diğer taraftan Laponyada hedefi 
Salla olan muharebeler dev-ım et
mektedir. Sovyet kıtalan Fin müf re
zelerinln çemberini yarmaya çahşt· 
yorlar. Muharebeler sıfınn altında 40 
derece soğukta cereyan etmektedir. 

• 
Sovyet • İran Ticari 
Müzakereleri Ba§hyor 

tisine mensup bazı mebuslann me
busluk sıfatlarının kaldınlması hak· 
kındakl projeyi müzakere etmiftir • • Fa~at Abu. vazlye~n do~urdu~ ye: s~~~.yor. Sı~ sık kar yağmaktadı.r. danın istikbaline bağlıdır. Siyaseti· 

ili hır amıl var kı, nazan dıkkatı B~tun sokak ar donml,l§tur. Keskin mize hakim olması icap eden istik
c:elbedeo odur. Sovyet • ,Fin harbi hır soğuk vardır. bal ve bitaraflığı.mızı muhafaza et 
Ukönce, yalnız iki tarafı aliıkadar e- Yağan yağmurlar, vilAyet içinde mek azmimizdir." 
d~n bir harp ~tarak. başlamııh .. Bu- z!~at zara~lara sebep olmuştur. , Ez. Müteakiben söz alan eski hariciye 
run bu harp ıse, bhtun iskandınav. cumle Dogıtzam. Çakıllar ve Çu.rnr- nazırı Sandler de şöyle demiştir: 
Ya milletlerini bir ara) a getirmekte çeşme mevkilerinde buğday ve a!- Sovyet meperyalizmi eski Çarlık 
Ve toplamaktadır. Yani kiitilk nıil- yon mahsulleri mahvolmuştur. emperyalizm'ndcn daha tehlikelidir 
Jetlerden müteşekkil bir küme, bir --<>---- Tehlikeyi karşılamak icin en tesirli 
araya gelmedikçe ve birle,medikçe Fransız Hariciye Nezaretinin care, bu emperyalizmi Sovyet - Fin 
~ayatlarını •• istikliJlerini korunıa- Bir Tebliği hududunda durdunnaktaır. 
ga imkan bulamıyacaklarını anlama- p F.nl _J l d l 
ğa başla.mıtlu ve bu anlayıı daire- aris, 17 CA.A.) - Hariciye Ne. ı anuaya yapı an yar ım ar 
sinde hareketten başka kurtuluş ta- zareti, ne~rettiği bir tebliğde, B ka. genifletiliyor 
test bulurunadı.ı:..nı derı"nden hı's et- nunusanide İngiltere ve Fransa ve a• T'· k' h"k. 1 · Finlandaya her yerden yardım de-nıişlerdir. ur ıye u umet erı arasında imza. 

. . Bu hıs. ve ı"dra"kln ıebep olaca'" lanan ticari ve ekonomik anlaşmala. vam ediyor. Ingiltere hükumeti Fin
,,.. b'ld' i t" landaya gönderilecek harp malzeme

Jnkışafların hepsı· de cı"mdı'len ke ,,._ n 1 ırm ş ır. 
lj' H · · N ı· i tebli,.l b si için ruhsatnameler çıkarmıştır. 

ri.lemez. Fakat Avrupada ''aşı" an arıcıye ezare tn n s u "' .; l } t · · 'd A Norveçten yeni bir gönüllü kafilesi 
diler kü.,Uk ve orta milletler arasın- an aşma ann seçen eşrınısanı e n. .t. d ~ karada imzalanan karşılıklı yardım hareket etmiştir. Isveç kralının bira. 

a ayni his ve idrakin yayılmak- muahedesinin ekonomik sahada mü. deri Prens Şarl bir nutuk söyliyerek 
'-Çolduj'u da göse çarpmaktadtr. temmimi olduğunu bildirmektedir. lsve9 kızıl haçının Finlandanın em-

Ladoga gölünün §imalinde Sovyet 
kıtalan acele ricat ettiklerinden bir 
çok malzeme, ezcümle top ve 29 hü· 
eum arabası terketmislerdir. 

Alm'anyanın Finlanda elçllltl tlca. 
ret ataşesi istifasını vermif ve Fin
landa ordusuna gönüllü kaydedil· 
miştir. 

Sovyet teblilfnde Karelyada hafit 
topçu atetinden ba.baediliyor ve ıuıı
lar ilave olunuyor: 
Geniş bir cephe üzerinde dÜfmB· 

nın istikşaf hareketi, büyük zayıat 
verdirmek suretile geri pilskürtid
miıştür. Sovyet hava kuvvetleri ke
şiı uçuşları yapmış ve birçok nokta
da demir yolu iltisak mahallerıni ve 
askeri hedeflen bombarduruuı et
miştır. 

Moskova, 17 .A.A.) - Sovyetler 
Birliği ile İran arasında ticaret gô. 
rüşmelerine pek yakında batilana. 
caktır. MalOm oldutu üzere 1938 
haziranında müddeti biten Sovyet -
İran tic:aret mqahedesi tecdit edil. 
memiş bulunmaktadır. Yeni bir an. 
laşma için 1939 bidayetinde müza. 
kereler yapılmı' ise de bunlardan da 
blr netice alınamamıştır. 

Mısır Ordusunun V aziycti 
Roma, 17 (A.A.) - Mısır Harbiye 

Nazın, Elmukattam gazetesine yap. 
tığı beyanatta demiştir ki: 

Mısır ordusu enternasyonal vazt. 
yetin icaplanna uyacak surette kuv. 
vetlendirilmiştir. Avrupa harbi çı
kar çıkmaz Mısır ordusunun mevcu
du 16 bin kişi arttınlmııtır. 

'h ilııkü bu milletlerin aralarındaki 
~ Ulanan silratle halletmekten, yn

öşk. ut ileriye bırakmaktan ve bir an 
Hü- ~•vel elele vermekten başka çareJe-

1 
•--------~--

kO- bulunınadıtı cUnden güne ta' .... 
HADİSELERİN i YÜZÜ 

rh. etın.e~tedi.r. Fakat hakikat Uei 
kiakıkate acbm uydurmak arasında· 
V•t~~n' mesafeyj a,mak, ancak kuv. 
1Jlr dı'-" aantla, basiretli ve baıarıcı 
Sil Plomuinin eseri olabilir. 8u-
~ ea çek faaliyete geçmesi lizım 

• B 11 kunetler de bunlardır. 
nıill qünldi harp neticesinde Avrupa 

abaş llll e~l~ arasında federal bir slste
lenn k Um sUrecetı ıimdldop soy-
ras:~~~ ve !ng!ltere ile Fransa a
:ıı,k te k vuıyeün bu yolda bir or· 
dir ıf u 11. edeeett iddia edilmekte· 
)~ ıüçük milletler anlasma yo
aila ntU aclamJu ıtmalda hu
bbıu nıeveudıyetlerini kurtarmakla 
tlıaa Ylll"ak, istikbali ele lnıa) a yar-

etın.Jı olurlaıo. 

• 

• 

~Jl.il 19'8 alacf,ja kanaathadedlr. 

* Daily T elegraph'ın Solya muhabiri, ltaly0 Ha-
riclye.mln datre ıellerint/fın 8. Ml161atrah'mn 
/talyanın &/ya Elçiliğine tayininden bah.eder. 
ken bu zatın, Kont Ciono'nun eniftai olfluğunu 
Ja leaytleJerelı bu )'iUJen Solyanın bu tayini ha· 
r11retlc karfdaJıfı,nı •öylemektedir. 

* ueyu Telgrabn Bflkreş muhabiri, fU maUlmah veriyor: 

Mebus Tixier de Vıllancourt, ko 
münist mebuslann. mebusluktan İ9 
katının k!fi olmadığını, esua da var-
mak lizım geldiğini ve bir casuslu} 
merkezı tcşkıl eden Sovyet buyük eı. 
çiliğinin ortadan kaldırılmasını Jste 
IDl§tir. 

Jurnal gazetesinin mebusan mecli
sinde Hitlerciler bulunduğu hakkın
daki i.ddialannı mev:ruubahıeden ha
tip, bu mesele hakkında bir dosya ter 
t·n etmiş olan zatın bu dosyayı ask& 
ri makamata vermesi lazım gPldiği. 
ni soylemiş ve butün hainler ezilme. 
lidir, komünist olaun Hitlerci olawı 
fark yoktur, çünkü. Hitler ve Staliı:ı 
ayni şeydir. Demiştir. 

Encümen mazbata muharrir:! BaJ'lo 
thelemy, encümen namına. misal tet 
kil edecek bir ceza verilmesi ve Bol· 
seviklerln umumi idarelerden tarde
dilmesi talebınde bulunmuştur. 

Meclis, komünist mebuslann me
busluktan tardı hakkındaki proienh 
heyeti umurniyesint iki reye karf 
521 reyle kabul etmiştir. 

Almahlar 35 Denlzalfl 
Ka!.'bettiklerini itirafa 

Mecbur Kaldılar 
Londra, 17 (Husus!) - İngiliz a

mirallığı kaybolduğuna hilkmedileıı 
uç İngıllz tahtelbahirlle beraber 109 
zabit ve mürettebatın da kaybolduk· 
larını bildiriyor. Alman tebliğleıi 
bunlardan bir kısmının kurtarıldı· 
ğını haber veriyorsa da bunların ka~ 
kişi olduktan anlaşılmamıştır. 

Bugün Almanların Hamburg rad· 
yosu da Almanların ,ımdıyc kadaJ 
35 tahtelbahırı keybettiklerini soy· 

Irak be Suudi Arabistan 
ltah Arasında Bir Anlaşma 

te inin ıri 17 CA.A.) - Elmısri gaze. 
Irak ile s•idattan öirendiiine gore, 
,_ d Uudi Arabıstan araınnda 
~u utların kati olarak t b't· h ' 

o 

Kopenhıı,'J1111 Lomlra BGMtelerine verilen ma
lıJmata göre, Marefal Göring'e bir memuriyet da
ha verilmiftir. O da tealihat aanayiini organuc 
effftelr, cephane ve •İlcihlan mü•e~lah kuvvetlere 
muvazeneli hir tarzda t/ağıtmalıtır. MarefG/ Gö
ring, bu İfleri görüfmek için Alman aanayicilerı
ni Berline davet etmiftir. Kopenhag ~azetelerin
Jen National TidenJe'nin Berlin muhabirine gö
re, Marl?Jal Göring, talihat imalatının en biJyülr 
leia•aini billtana hava /nıvvetlerine ayıracaktır. 
Y clni tealiltal Mınt:ıyİİnin yüzde •elueni hava kur>
uetlerine ue donannuqa ,pdecek ve yümc yirmiai 
orduya lıalac:alıhr. Bunun •ebebi, ordunun Çe
ko.lovakyaJan ve Po'onyat/1111 alınan materyel 
fle takviye #ibnit olmalıJır. 

* Bu 1t1Unasebetle verHen bir haberde tea11hat sanay11 bll· 
husa yeni bir ılıli silahın imaline ehemmiyet verecek• 
tir. Bu giaU silah, müıtahkem ınevklleri bombardunaa 
i~ln kullaaılaeak hlr hususi toptur. 

'fJlaraya ıelea maldmata ıöre, Almaıılann diplomatik 
faallyeti Balkan Antantı konseyinin toplanmasına mani 
olmak yoluıau tutmuştur. Anl•şılan Alman hük6metl 
mahafili toplantıda Balkanlarda bir sulh bloku tesisi 
lçi11 ihzari konuşmalar vukuuaclan endişe ediyor. Böy
le bir hareketin Almanlann Belkanlardaki aüfuıunu 
unmata ve balyan ntıfuswuua kuvvetleamesine .. 
bep olmasından korkaluyor. 
Gerçi Almanyada Belcrad toplantısında. Balkanlan ye. 

piden organize etmek için sarih bir anlaşman varılma
Jncağı takdir ediliyor. Çünkü İtalya gibi mühim bir A· 
mil ile Macariıtaa ve BW.eriatan toplptıy• iftirak et
mlyeceklerdir. 

l 
lemi§tir. 

fnviltert"nfn lk~sadi harp nazı1' 
Mister Cron, bugün Avam kamara-
sında beyanatta bulunarak, ıkttsac! 
harbin Almanyada hissolunduğunu 

: 72 
ı.:>55 

n. 5 
2.2<1 
7.07 
5 37 

ıunda bir es ı ı usu-
Daıdmarkab muhabirin anlatışına siSre umumiyetle Al· 
mq halla, yalwada garp cephesinde bir Alman taarruıu• 
na yapıı.cajl ve Almaıı liderlerinia bu uğurda her f~ 

Fakat ba mena temuuı tlül ltaıya11 rahatsn ettiii 
ıö:ıe çarpıyor. n 

Bir . Ulafllla buıl olmuıtur. 
da ::,.u~et evvel bu nıeaele hakkın. 
..__. tillf çıkmıftı. İki hükurnet. 
aatl ~ududu mahallinde çizmek uze. re mutehus

1
slar gondermişlerdil'. ı-...---------..... __________________ ...., ___ _, ______ .... ___ ll!!!ll~ ... - ......... -----'"!191--...,; 

bir çelik fabrikasının iptidai madde 
yoksulluğundan kapandığını, Almaıı 
ya iktıaadiyatının git gide. harp ihü 
yaçlannı besliyemiyecek hale gelcce 
ğint söylemişti!'. 



1 Kız Talebeler Arasında Voleybol Müsabakası 

.ş:ıti Terakki ve istiklal Liscleı i voleyüol takımları 

·-----------ma•---------, #-Herkes Misafirlerine .. , ÖL Ü M 
E R Z 1 N C A N B Ü Y Ü K ÇIKOLA T CEMiL 1 Eski Yemen valisi ve Yedinci 

f E L A K E T İ F İ L M 1 1 KARAMELA CEMiL kumandanı ~ivr~li Osman Paf 
1000 M 

zı ve Emekli erkanıharp kayma 
etre Türkçe sözlü ve sesli Bugün Matinelerden itibaren lk ed" S "t K ~ı ram ıyor. aı . . ozog u eşi ve Emekli yiı 

Beyoğlunda : Nahidın anası Bayan Fikriye I< 

Su•• MER LA ..... LEr TAKSl•M lu rahmeti rahmana kavuşmuştı ve 1 . ~ Cenazesi bugün (18-1-940) Pet s 1 N E M A L A R 1 N D A T 1 y A T R o LA R be günü saat on ikide Selami çe; 
de yeni köşk tramvay durağııı 

İstanbulda : ---- evinden kaldırılarak namazı Gö 
Şehir Tiyatrosu c~m_~in~e kılındıktan sonra merd 

FERAH. ÇENBERLİT AŞ ve AZAi< rePEBAŞI .. o RAM.. KISMINO)I ~oyu aıle kabristanına defnedilt 

SINEMALARINDA 
Bu akşam 20,30 da tır. Mevla rahmet eyleye. 

Programlarına ilaveten gösterilecektir. 1 - Bu Film Erzincana su
reti mahsusada gönderilen Marm ara Film Stüdyosu Operatörü ta
rafından fi1..me çekilmiştir. 2 - Tekmil Taşra Sinemalarına ilan . 
Bu ~ilmi ~~rhal geçmek isteyen sinemalar acele Telgrafla <Marma · 

ro. Fı~~ Studyosu Beyoğlu Bursa Sokak No. 40) adresine müracaat 
edebılırler. 

BA~AT BİR RÜYM>m 

Komedı Kısmı Iııtildil caddesınde 
Bu akşı.m !lııat 20.30 da 

e BİR KAVUK DEVRİLDİ • 

Halk Opereti 

Bu Aksam 9 da 

ZOZO Dalmasla e ŞiRiN TEYZE • "----------.. -----# , ________________ mr....;.~;;;;;;;;.~------------, 
Her Akşam Bütün dünya Radyolarında Billar sesini işittiğiniz 

Şarkın yegane Ses Kraliçesi 

'OMMO GOLSOM 
'ün 

En Fazla muvaffak olduğu Büyük Süper Film\ 

Binlerce Figüranın ve rakkasenin iştirakile vücuda gelen bu filmde 
Mı~ırıı: e~ .. tanınmış. artistleri Rol almışlardır. Bu filmde ÜIUMÜ 
GÜLSÜM un okudugu şarkılarrn plakların bir ay zarfında yakın 
şarkta bir buçuk milyon adet satılmıştır. 

Eski Binbir gece masallarının ihtişamını yaşatan bu muazzam Aşk, 
Heyecan ve Izdirap filmi. 

Yarın matinelerden itibaren 

TAKSİM Sinemasında 

ÖLÜM 
Askeri doktorlardan emekli 

bay Ali Rıza dün vefat etmiş vti 
nazesi askeri merasimle kaldırıl 
şehitliğe defnedilmiştir. 

Cenaze merasiminde askeri r1' 
dan bazrlarile dostları hazır bı.ı 
muşlardır. 

Merhum Akba Kitabevi sahipl 
den ve gazeteci arkadaşlarımıi 
Adil Akbanın babası idi. Arkad 
mıza ve ailesine baş sağlan dilf 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Iki sene evvel husyelerimden 

çar olduğum ve uzun müddet tec 
ettiremediğim rahatsızlığı, büyük 
hazakat ve liyakatle tedaviye mu 
fak olarak hayatımı kurtaran 
müşsuyu askeri hastahanesi dok 
!arından Binbaşı BayHaydar Aruı 
ve asistanı Şükrü Gencayın'a ve t 
tahancde kaldığım müddetçe da: 
krymetli yardımlarını gördü~ 
hemşire Naciye Imreye vesair ı 
murlara candan ve samimi teşekk 
!erimin iblağına gazetenizin tavaı 
tunu rica ederim. 
Gümüşsuyu hastahanesi bevl 

koğuşunda: Ömer Çayla 

TEŞEKKÜR 
Insafsız ölümün çok erken aram 

dar. ayırdığı Perihanın hazin cenl 
merasiminde gerek bizzat ve bilvı 
ta bulunmak ve çelenk göndern 
ve gerek yazı ile beyanı taziyette 1 

Dün karşılrrşan Cümftuı ;yet CJe lstaıııul Kız lisesi takımları ,,. __ _ ERZİNCAN BÜYÜK FELAKETİ 
I 1 Junmak suretile elemlerimize iştiı 

etmek lutfunda bulunan muhterı 

•••• dostlarımıza ayrı ayrı arzına imlı 
bulamadığımız ştikran ve :ninnet 
rimiz: buracıkta takdim eder ve kı 
disinin hastalığı esnasında gösterd 
leri candan alaka ve ihtimam ve ş 
katten dolayı Yakacık Sanatoryoı 
Baş Hekimi Ihsan Rifat Sabada n 

·~ 

Dünkü müaabakaları takip eden .eyircllerden bir grup 

ZELZELE FİLMİ 

BU 
Beyoğlunda : 

İstanbulda : 

TÜRKÇE SÖZLÜ n SESLi 
Cüm 'ıuriyet Halk Partisi Filmlerinden 

~K$AMDAN İTiBAREN 
iPEK-SARAY-SAKARYA 
M i L l İ ve A L E M D A R 

Sinema.Iarınm programlarına iJ:lvC'tcn gösterilecektir. 
T A. Ş R A S 1 N E M A Ç 1 L A _R 1 N A : Bu fili mi göstermek 

isteyenlerin telgrafla IPEKFILl\f stüdyosuna müracaatlar1 

s~i aİ'kadaşlarına ve hastah~mer 
rü de bir vaziİe addeyleriz. · ' • 

1 Babası: Kemli! "Satuk 
1 Kocası: Kemal Anman 

YENi NEŞRIY AT : 

YENİ ADAM - Buhaftalrk ga 
tenin 264 üncü sayısı olgWl bir i 
kilde çıkmıştır. 

BU AKŞAM 

SAKARYA 
~ .......... ı ..................................... ,. BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞARKILI, MUSiKiLi 

• 

SÜMER SİNEMASINDA 
Bu Hafta : Dans Kral ve Kraliçesi 

FRED ASTAİRE ve GİNGERS ROGERS 
En son yarattıkları, 1940 Dans1arı üzerinde ve TANGOdan BO~ 

TONa kadar bütün MODERN DA.~SLAR tarihçesi çerçevesi dahL 
linde büyük bir aşk romanını tasvir eden 

BÜYÜK DANS 
Filminde takdir alkışları toplamaktadırlar. 

İlaveten: ERZİNCAN FELAKETİ FİLMİ 

ÜÇ GÜNLÜK HULASA 
RQzgfırlı bir havada doktorasını hazırlamak üzere Beya

atta arkada.QJ Belkıs ile oturduğu pansiyona gitmekte olan 
Ayşe, Üniversite meydanını geçmiş, :fakat Beyazıt meyda
nında ııapkası uçmu;ı ldl. Ayşe ise ka~ıya geçip şapkasını 
almak isterken kendisine hususi bir otomobil çarpmış \ "C 

alnından yaralanmıştı. 

SİNEMASINDA 

H CI RESUL 

s 
l7yen ve çağıran bir Şark kızı idi; fakat Isviçrede ö
luml~ ko!un kcyuna yatan sahici hastaların bile ıyi 
olmak, tırnz daha fazla yaşamak ümidi ve iradesile 
hergün ne bıkmayan ve sarsılmayan bir kuvvet ve 
ınıanla çarpı~tıklarını, ne büyük bir sabır v~ teveit .. 
kı.ille şifa beklediklerini gördükten sonra Allahın 
kendısıne verdiği sağlam vücudü düny;iyı ve 
iıısanları sevmeği öğrenmiş, neşeli ol..ma
yı, gülüp ko~mayı, eğlenmeyı ve severek .;alış::nayı, 
bir kelime i.lf:, yaşamayı öğrenmışti. 

Hastaneden çıkınca evine gönderdlğl g{lzel blr buket üze
rinde bulunan karttan cMühendis Mehmet Tunç» olduğunu 
anladığı bu otomobilin sahibi, kazayı milteakip Ayşeyı bir 
taksi ile hususi bir hnstnneye kaldırmış, pansiyona giderek 
Kandllll kız lisesinin ilk yılındanbcri çok candan ahbap 
olan ve şimdi bir pansiyonda birlikte oturdukları tıbbiye 

talebesinden Bclkısı vaziyetten haberdar etmişti. Ertesi 
günü kendine gelen ve Belkısla birlikte pansiyona dönen 
Ayşe, evde çiçekleri göruncc mühendis Mehmcdc karşı 
duyduğu sempatisi çoğalmış, hattA bu yüzden arkadaşı Bel
kısla çok şiddeUı miln:ıknşalara bile girişmiştir. Belkıs, Üni
versitenin en ciddi kızı tanınmasına rağmen Ayşenin bu ada
ma karşı zaafı olduğunu iddia eylemiş, Ayşe de gözlerinin 
tesirine kapıldı~ını itiraf etmiş, fakat kazanın, hayatta ye
gtıne htım lsl olan dayısile yengesine söylenmemesini iste
mistlr. Bunun ilzerine Belkıs da yakın bir lıUde yine bu 
adamla karşılaşacağını, fakat hissikablclvukuunun evll o
lan bu adamla vuku bulacak milnasebetlerinde kendisinin 
ıstırap duyacağını Ayşeye söylemiş, aradaki dostluğu kıra

cak vazıyete m!ıni olmak için daha ileriye gitmıycrek lklsl 
de derslerine çalışnuya başlamışlardır. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 4 
Memleketten uzakta geçen bu iki sene zarf;nda. 

dayısu:dan başka yalnız Belkısla mektuplaşmıştı. Bı.ı 
mektuplar ilk zamanları ne kadar matemli VP ümit• 
sız satırlarla dolu ise, son yazılarından o rıisbette 
hayat ve neşe taşıyordu. Bunun için, Sirkeci garın• 
da, dayısilı:! yengesinin yanında onu görünce biıyill' 
bir hasretle boynuna sarılıp yüzünü gözünü ciptük• 
ten sonra ilk sözü şu olmuştu: 

• 
kız yapmıştı. Eğer bu sırada dayıSl büyük bir knrar. 
la onu aile touhitinden uzaklaştırıp iki sene için Is. 
viçrede tanıdığı bir Alman ailesi nezdine gönderme
seydi 1:. eliti bugün Ayşe de Belkısa benziyacek, o
nun gıbi gevşek ve zayıf karakterli bir kız olacaktı; 
fakat yaşamağ. seven ve tabiatın koynunda mesut 
bir ömür süıen o dinç adamlar onun hasta sinirleri. 
ni, kansız VÜCl\dunu tedavi etmesini btlmişlerdi. An
nesini ve babasını çok seven Ayre, onlan kaybettik-

ten sonra ke'r\disini büsbütün felakete bırakr.ıı~. hat. 
tn dayısının bu muhit değiştirme teklüini ilkin red
detmişse de sor.radan A vrupada iki sene y~şa•nak 
hulyasının cazıbesine kendisini kaptırarak çantala
rını hazırlamı~ ve Istanbuldaki matemli ha~·adan ka
çıyormuş gibi dayısının peşine takılarak Isviçreye 
gitmışti. 

Bir ucu karlı dağın yamacında kaybolan yeşil a
ğaçların ortasında gi.lneşli ve neşeli bir ev ... Arkada 
gölgesiz bir bahçe, uçsuz bucaksız bir açıklık ... 

Her sabah guneşle beraber ev sahibinin g:-nc kızı, 
dokunsan kan fışkıracak kadar kızıl yanaklcirI, sedef 
gibi beyaz dişlerıni gösteren inte, yayman :hıdakla
rı, başının ikı yarunda sımsıkı örülü san saçları, 
dışarının ! oğuğundan kızaran çıplak diz kapaklan 
ve yüzünden hıç eksilmeyen tebessümile gefa, biraz 
kalınca sesile Ayşeyi selamladıktan sonra elindeki 
kahvaltı tepsısini masanın üstüne bırakırdı. 

- Annem bunların hepsini yemenizi rica ediyor .. 
Tabakları mut.baha boş götürmemi tenbih etti. 

- Peki Marta .. Teşekkür ederim .. 
- Müsaade ederseniz pençerey1 açacağım. Temiz 

hav!l odaya dolunca iştiharuz açılır, kendinizi daha 
çevik duyarsır.ız. 

Biraz ağır, fakat acul hareketlerlfl oda içinde do
laşır, perdeleri açar, yatağın örtüsünü düzeltir ve tA 

Ayşe yemeğim yeyip bitirene kadar bin bir sade fa
kat neşeti. va.1<ca anlatarak onu avuturdu. 

Bu yabaı1cı aile içinde uyandığı ilk saban evvela 
burasını yadırgamış, hatta kahvaltı tepsisini doldu· 
ran yağlı ve kanlı şeyleri yiyemiyeceğini "!-incderek 
gözleri dulmuŞ,tu; fakat sağlam sinirli Alman h.ızı, bu 
nazlı ve nazik Istanbul çocuğunun bozuk asabını 
c!iızeltmek için ırkına mahsus bütün soğuk!\:anlılığı 
kullanmış ve yarı istiyerek, yarı da cebirl~ Ayşeye 
yc-mek yerfümeğe muvaffak olmuştu. Esasen günler 
geçtikçe, hır taraftan dağın temiz navasın-:Jan. diğ~r 
taraftan dınç ve şen ev sahiplerınden ulaŞ'ın bir ya. 
şama arzusilP onun iştihası açılmış, önüne konan ye
meklerın hepsini yemeği tabii addetmeğe başlamıŞ
tı. Isvicrede geçirdiği ilk altı ay. daha ziyade bir ~a. 
natoryom hayatı oldu: Yemek, tenis, ski, bisiklet ... 
Fakat yanilldarına renk, dudaklarına tebessüm gel
dikten sonra bunlarla beraber gece hayatı 11 başla
mıştı: Tiyatro. opera, gazino ve Avrupanın medeni 
şehirlerıne mahsus bütün eğlenceler ... Oyle kı, Is. 
vıçreden doııuşte Ayşe yeni bir insan olmuştu; vücu
du gibi maneviyatı da sağlamlaşmış, iradesi ve kuv
veti yerine gelmişti. Artrk matemini kalbinin en giz
li yerinde sakladığı halde hayatla barışmış, yaşama
ğı sevmeğe, ömür yolunda ümitlerle dolu olarak yü
rümeğe alısmıştı. Giderken hasta ruhlu, ölün1li bek. 

-· Sana da yaşamanın zevkini tattıracağım Belkis.· 
B~ yazı Bostar.cıda, dayımın köşkünde beraber geçi• 
receğiz değil mi? Oyle oyunlar, öyle eğlen..:e proje• 
!en getirdim ki... 

Fakat b~ projeleri maalesef tatbike imkAn bulama• 
dı!ar; çünkü Belkıs babasının daveti üzerina Kayse
riye gitmeğe nıecbur kaldı. Lakın. gitmed~n evveL 
ders yılı ba~langıcında beraber bir pansıyon tuta• 
rak iiniver~ite senelerini bir arada geçirecdklerJJJ 
bir defa daha biribirine tekrarladılar. Belkıs o sen' 
tıbiyenin uçüncü sınıfına geçecekti, Ayşe de huku) 
fakültesine kaydedilecek, gündüzleri ikisi de tt~ndl 
mekteplerınu,.. geçirdikten sonra geceleri ayni evdi 
birleşerek çocukluktan beri devam eden ıu-kada~Iı)(I 
larını idame edeceklerdi. Birkaç aydanberi bu pra' 
jeyi tamam.ile i'asarlamışlar ve Belkıs o vakte kadıı' 
yanlarında vaşadığı akrabalarından uzaklaşmağ9' 
Ayşe de Bostancının uzaklığını ileri sürerek ı.inıver: 
siteye yakın bir eve yerleşmeğe karar ver-nlşlerdl 
Işte 'ÜÇ :ıenedenberi böylece yaşayıp dıiruyorlardı. 

(Devamı varı 
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TAN 
ABONE BEDELi 

1'0rklyo Ecnebi 

1400 Kr. 
760 .. 
400 • 
150 • 

1 8ent 
il Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 • 
800 • 
100 ., 

MilleUerarası pc_qta ittihadına dahU 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müdJet surasiyle SO. 16, t, 
1,5 liradır. Abone bedell oeslndlr 
Adres değiştirmek 25 kuru}tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul IH\vesl lftzımdır. 

GO ... ON .MESELELERi 

Yine ihtikar 
Meselesi 

t1 Dün Ayancıktan bir telgraf al-
dık. Bu telgrafta, manifatura 

eşyasında, yiyecek maddelerinde 
halkı şikayete sevkedecek kadar ihti. 
kar yapıldığı ve ekmeğin bile 12 ku. 

c ruşa fırladığı bildiriliyordu. 
Hükfunetin almıya çalıştığı ted. 

birlerin neticelerine intizaren, fiyat_ 
lan yükselen maddeleri, biz bu yük. 
sek fiyatlarla ahnıya, mecburen de. 
vam ediyoruz. Fakat bu telgraf, ih. 
tikarın artık, Anadolunun nisbeten 
küçük kasabalanın bile, • hatta teL 
ıraflarla şikayete sevkedecek kadar
yayılmış olduğunu isbat eyliyor. 

Bu, teessüfle karşılanacak bir hl. 
disedir. Anadolunun ortasında, - yani 
buğday anbannda • ekmeğin on iki 
kuruşa satılması, üzerinde çok dü. 
şüııülmesi icap eden bir meseledir. 
Her ithalat maddesinde, fiyat yük. 
sekliğinin ihtikardan evvel akla ge. 
tirebileceği zarul'i sebepleT olabilir: 
Fakat ekmeğe gelince iş değişir. 

Biz, buğday ihraç eden bir mem. 
leketiz. Böyle bir memleketin halkı, 
bilhassa ekmeği, kendi kesesine gö. 
re, en ucuz fiyatla yemek imkanına 
malik olmalıdır. Filvaki hiikumet, 
bir kanun hazırlamış, \'e Meclise ver. 
miştir. Fakat, ihtikan önlemek için, 
kanunun kafi bir tedbir sayılanuya. 
cağı da muhakkaktır. Buna karşı, da. 
ha ziyade iktısadi tedbirler almak 
zarureti vardır. Bunun da muhtelif 
yollan mevcuttur. Mesela, şimdiye 
kadar iş yapmak imkanını bulama. 
dığımız birçok memleketlerle yeni 
ticaret anlaşmalan yapmak suretile, 
drıı tinretimizi genişletmek gibi! .. 

Bu tedbirler, en kı!lla zamanda se. 
merelerlni verebilecek tedbirler ol. 
mahilır. Yok"a, hem halkı haklı şi. 
kayetinden kurtaramayız, hem de bu 
neticeler ahnmcaya kadar, muh.teki. 
rin kesesi dolmuş olur. Bu aleni hlr· 
su:hğa meydan vermemek de, ilk va. 
zif elcrimiz sı.rasındadır. 

• 
Fakir Evlerin Su Derdi : -- --------

Bundan evvel bu sütunda intişar 
etmiş bir yazıya, Vali ve Belediye 
Reisi Lutfi Kırdann göndermiş bu. 
lunduğu cevabı, neşriyata karşı dik. 
katli bir alaka gösteridliğini görme
nin verdi~i samimi bir takdir ve 
ınemnuniyetle aşağıya dercediyoruz: 

''Sayın gazetenizin 12 • 1 • 940 T. 
li sayısında (Fakir evlerin su derdi) 
Unvanı altında neşredilen. ve bir ka
tinizin şikayetine tercüman olan yazı 
tetkik edld: 
Şikayetçi ve arkadaşlan, branşman 

Ve kanalizasyon parası almadan evle
rine su verilmesini istemişlerdir. Ev· 
den yapılan keşülerde bunlara su 
leri önünden ana boru geçmediğl n
'\Terınek için yeniden 225 metro boru 
ferşi icabedeceği anlaşılıntş ve işin 
talepleri veçhile meccanen yapılma
sına karar verilmiştir. 
Yapılan teahhüdün yerine getiril

::~esinin fevkalade sebepleri şüp
d ız malumdur: Harp, muvaredatı 
~durtnuş, malzeme ihtiyacı munta. 

an temin olunamamıştır. 
te Elde nıevcut ve cüzi stoklarm muh 
s:::~.fev~alade vaziyetlere karşı 
iht" ilenuyerek elde tutulması bir 

ıyat tedbiri 1 ak d .. .. ülm'' bu 't·b o ar uşun U§ ve 
dur~ 1 

arla Yeni tesisat muvakkaten 
urulznuştu. 

İdare b .. t ·· 
ettiği . ~ un bunlara rağmen temin 
lüı;urnı lnık~rla son zamanlarda çoit 
te '\Te : ~ısleri yapabilecek vaziye
dan K aalıyete geçmiş bulunduğun
tine uzguncuktaki kariinlzin şikaye 
aınu;ne~zu__ olan tesisatı da pro[,rrama 
larda: .ugunu ve önümüzdeki ay. 
sa esısatın ikmal edilebileceğini 

Ygrlarıınıa bildi . =- rırm.,. 

[ BUGONKO MACARIST AN 

NEM! 
NEM! 
SORA ' • 

YAZAN: 

Faik Sabri Duran 
p olonyada işini bitirdiği gün. 

denberi Almanya harp ede
cek bir saha aramakla meşgul: 
Müttefiklerin denizlerde muvaffa
kıyetle kurdukları ablokanın tc.. 
sirlerinden mümkün olduğu kadar 
kurtulmak ve garp cephesinde 
tesadüf ettiği sarsılması güç kuv. 
vetlerin tazyikini azaltmak için 
başka taraflarda harp sahaları ya
ratmak için ufukları yoklayıp du. 
ruyor. Muhtaç olduğu yiyecek 
maddeleri ve harp sanayiini besli
yecek ham maddeleri süratle elde 
edebileceği zengin memleketlere 
imrenerek bakıyor. Elele verdilde. 
ri Rus dostları şimalden Finlanda
yı ve İsveçi ezerek Norveçte Atlas 
Okyanusu kıyılarına varmıya ça. 
lışırlarken, Alınan orduları Holan
dayı ve Belçikayı basıp geçerek Şi
mal denizi kıyılarına varmak mı 
isteyecekler, yoksa cenubu şarkiye 
doğru sarkmaya mı teşebbüs ede
cekler? ... Belki de ikisine birden ... 
Işte önümüzdeki ilkbahar için göz 
önünde canlatılaıbilen ihtimaller 
bunlar. Şu son günlerde Macar ha
riciye nazın ile İtalyanlann yap
tıklan görüşmeler de h issettiri
yor ki hatp ilahesinin Tuna kıyı. 
lannda b ir tefcrrücc çıkması ihti
mal dahilindedir. 

K ıyılannda bir çok impara-
torluklann zaman zaman 

kurulup yıkıldıkları, Avrupanın 
bu ihtiyar nehri çok şanlı ve çok 
feci günler görmüştür. Sulayarak 
geçtiği ovalar dünyanın en zengin 
hububat ambarlarını teşkil edi
yor, ufuklarını çerçeveleyen dağ
larının eteğinde mebzul petrol kay
naklan bulunuyor. Tuna Romanın 
ve Osmanlı Saltanatının ikbal de. 
virlerini pek yakından tanıdı. Bir 
zamanlar yan dünyaya hükmeden 
Habsburglar onun kıyılarında gör
büzlendiler. Avusturyanın meşhur 
Başvekili Metternich: "Viyana ki
min elinde ise Tuna vadisine baş.. 
tan başa o hükmeder." derdi. Göz
lerini yeniden garbe doğru çe\•iren 
Rus devi de işte koca adımlarını 
Tuna sınırlarına yaklaştırmış bulu
nuyor. Eski İmparatorluğun ihya.. 
smı düşünüp duran İtalya ise Tu
nanın zengin kıyılarından gözlerini 
ayırmış değildir. Böylece eski dün
yanın üç büyük ırkı: Germenler, 
İslavlar ve Latinler yeniden Tuna 
önlerinde karşılaşmış ve boy ölçüş.. 
meye hazırlanmış bulunuyorlar. 
Haritaya bakınız: Tuna havzasına 
doğru akıvermeye hazır duran bu 

tehlikenin ilk adımı Macarların 
başlan üzerindedir: Macarlar ne 
yapacaklar: Almanlara ve Ruslara 
boyunlarını eğecekler mi, yoksa 
Balkanlar yolunu onlara kapaya
cak surette bir tazyika karşı dur. 
maya çalışacaklar mı? . 

Türkler ve Finlerle akrabalıö- o
lan Macarlar, miladm 896 sen; s in
de Orta Asyadan ve Volga boyla. 
nndan geldiler ve A vrupanın gö
beğinde Tunanın sulad ığı müm
b it ovalarda yerleştiler. Fakat bu. 
ralan şarka ve garba giden yollar 
üzerinde bi rdörtyol ağzı teşkil e
diyordu : Böylece 994 ten XXinci 
asıra kadar Macarlar bu geçit üze. 
rinde istiklallerini koruyabilmek i
çin daima çarpışıp durmaya mec
bur oldular: Onlar iki büyük isti
la ile karşılaşmışlardı: Biri şarktan 
gelen Türk akıru idi. Asırlarca sü
ren cidallerden sonda bu tehlike
yi atlatarak rahata kavuştukları 

sırada karşılarına, bu sefer garp
ten gelen bir beşke akın çıkmıştı: 
Germenler şarka doğru sarkmak i
çin Macarları tazyika baş1amışla.r. 
dı. Geçen asırlar içinde Macarlar 
her iki tehlikeye karşı ayni istinat 
noktasını bulmuslardı: Bu nokta 
müslüm nlar ka°dar protestanl r
dan da hoşlanmıyan ve ilk Macar 
kralı St. Etienne'nin başına kral
lık tacını giydirmiş olan Papalık 
makamı idi. Bugünkü müşkül va. 
zjyette de Macarların yardımına a
caba Papalıkla arası doğrulan İ
talya mı yetişecek?. 

G ermenlerle senelerce uğra-
şan Macarlar XIX uncu 

asrın ortalarında kolay bir hal ca
resi bulduk sandılar: Büyük dip. 
lomatları Franz Deak 1867 de çif
te monarşi usulünü tesis ederek 
vaziyeti kurtarıyordu. Avusturya 
İmparatoru St. Eetienne'nin tacını 
giyerek ayni zamanda Macaristan 
kralı olacaktı. Böylece hem impa
ratorluğu baştan başa idare etmek 
istedikleri halde muhtelif millet
lere söz geçiremeyen Viyana Ger. 
menlerinin gururu okşanmış ola
cak, hem de Macarlar kralları, 
nazırları, diyetleri, kanunları ile 
tamamile ayn bir devlet kurmuş 
olacaklardı; üstelik Hırvatların, 
Sırpların, Slovakların ve Transit. 
vanyadaki Rumenlerle Almanla. 
rm da ağız açmalarına imkan kal. 
mıyacaktı. Kendileri için istedik
leri hürriyet ve istiklali, tahak. 
kümleri altındaki milletler için 
lüzumsuz gören Macarlar onlara 

KUYU BAŞINDA MACAR KIZLARI 

zayıf, kültürsü z ve istedikleri ta
rafa kolayca sürebild ikleri bir ko. 
yun sürüsü gibi bakmıya alışmış

lardı. Kuvvetli ve müstakil olduk. 
ça bu yabancı milletleri idareleri 
altında toplu tutabileceklerdi. 

Fakat Macarlar bu istiklalleri
nin Habsburgların tazyiki altında 
bir gölgeden ibaret kaldığını anla_ 
makta gecikmediler. Çifte monarşi 
onlara devamlı bir saadet getir
miş değildi. Bunun içindir kı Bi
rinci Cihan Harbinde ihti~'ar impa
rator Fransuva Jozefin ölümünden 
sonra yerin e geçen İmparator Şarl 
daha harp bitmeden 1918, 16 bi
rinci teşrininde, Wilson'un 14 
prensibine uymuş olmak için A
vusturya imparatorluğunu f~dera.. 

tü bir hükumet haline sokmak ni
yetile bir beyanname neşrettiği 
vakit bu şekli en evvel reddeden
ler Macarlar oldular: "Artık du
alismz filan kalmadı." diyer ek is
tiklallerini ilan ettiler ve St. Eti
enne'in tacını Şarlın başına koy. 
durmadılar. Aradan bir kaç hafta 
geçmeden bu parçalanma hareketi 
almış, yürümüş, ihtilfil memleke
tin dört köşesini sarmış bu~unu
yordu. Kont Michael Karolyi is.. 
minde zengin bir asılzade bu ihti-
181 hareketinin başına geçmişti; 
orduyu, sosyalistleri ve Macar ol
mıyan unsurları etrafında toplıya. 
rak ve bir çok içtimai inkılaplar 
vaadederek, vatanı bu izmihlalden 
kurtarmıya çalışıyordu. 16 ikinci 
teşrinde cümhuriyet ilan edilmiş
ti, fakat daha yeni meclis toplan
madan komünistler bu karışıklık
tan istifade ederek hükumeti ele 
geçirdiler. Bela Kun Macaristanın 
başına hakiki bir bela olmuştu. 

Müttefikler, Avrupanın ortasın
da patlayıveren bu komünizm ha
reketini daha yayılmad:m boğmak 
için memleketi sarrvor, Rom:ınva 
ordularını ileri sürüyordu. Fakat 
süratle teşkil edilen Amiral Hor. 

ty kumanadasında bir Macar be
yaz ordusu Kızılları fena halde 
ezmiş, muntazam bir ordu başında 
Budapeşteye girerek intizamı iade 
etmi şti. 1920 ,25 İkinci kanunda 
toplanan Millet meclisi Macaris
tan için krallık şeklini kabul etli· 
yor ve Macar tahtını muvakkaten 
boş ilan ederek saltanat niyabe
tine Amiral Horty'yi getiriyordu. 

B u karışıklar arasında Ma
carların kabüle mecbur 

kaldıktan Trianon muahedesi Ci. 
han Harbinden sonra m üttefikle
rin mağluplara imzalattıklan mu
ahedelerin en çetini idi. Macaris. 
tan arazisinin yüzde yetmişini kay
bederek yeni teşkil olunan Çekos
lovakya ve Yugoslavya ile pek bü
yüyen Romanyada üç milyon ka
dar Macar bırakıyordu. Memleke
tin en zengin yerleri hudutların. 
dışmda kalmıştı. Yeni Macaristan 
senelerce yaralarını sarmıya çalış.. 
tı, halk çok fakir düşmüştü. 

Önce Fransa sonra Milletler mcc.. 
lisi Trianon muahedesini tekrar 
gözden geçirmek davasından vaz 
geçmek şartile para ikraz etmese
lerdi Macar hükumeti çoktan iflas 
edecekti. Macaristanın, eski vazi
yetini değilse bile yaşayabilecek 

bir hale gelebilmesi için önüne iki 
şık çıkıyordu: Ya Hitlerle teşriki 
mesai ederek maksatlarına kavuşa. 
cak, yahut Hitlerizınin yayılması
na karşı Orta Avrupada bir siper 
teşkil etmek rolünü üzerine alacak 
ve bunun için büyümesi ve kuvvet
lenmesi lazım geldığine komşula. 

rını ve müttefikleri ikna edecekti. 
Yirmi senedenberi kanı emilen, 
nüfusunun yüzde kırkını kaybeden 
Macaristan matem içinde yaşıyor
du, memleketin her tarafından 
Nem Nem Soha (Hayır, hayır, as
la) feryatları yükseliyordu. 

Çocukların 

Boynundaki Bezler 
Anneleri en çok merak ettiren 

şeylerden biri de, çocuğun boy
nundaki bezlerdir. Çene altında 
bir tane büyücek bez peyda olsa, 
annesi rnere.ka düşer: 

- Acaba verem hastalığından 
mı? 

Verem hastabğı da çocuğun 
boynundaki bezleri şişirir ama, on.. 
ların şişmesi mutlak verem has· 
talığından gelmez, çocuklarda bez
ler, türlü türlü sebeplerden şişme
ğe müstaittir. Elinde hir yara ol. 
duğu vakit koltuk altındaki be7.• 
ler, ayağındaki yaradan kasıktaki
ler şiştiği gibi başında,• yüzünde 
hasıl olan çizikler bile bezleri şi· 
şirirler. 

Bir kere - meraksız annele.. 
rin - başı bitli çocuklannda en· 
sedeki bezlerin daima şişmiş ol
ması kaidedendir. Fakat anne ço· 
cuğun temizliğine meraklı olsa 
da, çocuk haşarı olunca yüzünde, 
hele dudaklarının etrafında, hasıl 
olan çiziklerden, yarıklardan çene 
altındaki bezler şişerler. 
Bunların çoğu ateş yapmazlar ... 

sa da, bir de, bezlerin ateşi yük· 
selterek şişmesi vardır. Bunda bo
yundaki bezlerden başka, çene al· 
tındakiler. koltuk altındakiler, ka.. 
sıktakiler de şişerler. Bir taraftan 
da çocuğun ateşi yükselir, yatak· 
ta yatmıya mecbur olur. İki, üç 
gün içinde ateş düştüğü gibi, bü
!'!:müş bezler de kendi kendileri· 
ne kiiçülürler. 

Bazılarında ateş olmadan b0-
yundaki ve çene altındaki bezler· 
den birkaçı birdenbire büyüyerek 
kiraz, hatta ceviz kadar olurlar. 
Şişen bezler birbirlerine yapışa
rak, bulundukları yerde kocaman 
bir ur hasıl ederler. Böyleleri da· 
ha yavaş yavaş küçülür. 

Gerek ateşli olsun, gerek ateş. 
siz olsun, böyle şişen bezlerin ve
rem hastalığı ile münasebetleri 
yoktur. Hepsi de burunda, yahut 
boğazda bir hastalıktan şişerler. 

Bunlara karşı yapılacak şey, 
çocuk kendisi yatmak istemese de, 
hemen yatırmak, şişen bezlerin İİ· 
zerine de sıcak suya batınlmış 
hezler koyarak, soğuyunca tekrar 
değiştirmektir. Bir taraftan da, 
bezlerin şişmesine sebep olan bu. 
run veya boğaz hastalığını müte
hassısa muayene ettirerek, onu te
davi ettirmek iyi olur. 

Böyle birdenbire - ateşli yahut 
ateşsiz - şişen bezler, bazıiarmda 
büsbütiin kaybolmaz. Had iltihap 
yerine, bir müzmin iltihap kalır. 
Kimisinde de burun yahut boğaz 
hastalığı bezleri birdenbire çok 
şişirmez de, yavaş yavaş ve müz
min olarak, hem de az şişirir. O 
vakit şişen bezlerin üzerine, gene 
sıcak, fakat tuzlu su içerisine ba. 
tınlmış bezlerle pansınıan yap
mak fayda verir. 

Fakat şişmiş bezler yalnız pan
sımanla büsbütün kaybolmazlar. 
Çocuğu kuvvetlendirmek, iyi bes
lemek, çokça istirahat ettirmek 
lazımdır... Birdenbire çok büya. 
dükten sonra küçülen, fakat büs
bütün kaybolmıyan, yahut yavaş 
yavaş büyüyen bezlerin verem 
hastalığı ile münasebeti olabilece• 
ği hatıra gelmelidir. 

Afroditin Fransızcası 
da Yasak Edildi 

Mebus ve muharrir Nasuhi Bay
dar tarafından türkçeye tercüme e
dilen Piyer Luiz'in "Afrodıt,, adlı 
edebi romanının fransızca nüshala. 
rının da İstanbul müddciumumiliği 
tarafındaL toplattırılmasına karar 
verilmiştir. 

Dün kitapçılara tebligat yapılmış. 
sa da, fransııca metninin piyasada 
mevcut olmadığı anlaşılmıştır. 

Yeni Müddeiumumi Muavini 
Amasya sorgu hiı.kirni Şekip Mus

luoğlu, İstanbul Cümhuriyet müd
deiumwniliği muavinliğine tayin e. 
dilmiv ve vazüesine başlamıştır. 

İşte bu iki cereyan Macaristanın 
son senelerdeki siyasetinde az çok 
şiddetle devam edip durdu. Al
manlar Çekoslovakyayı parçalar
ken Macarların da harekete geç
mesine ses çıkarmadılar. Böylece 
Macaristan Slovakyada ve Rüten. 
yada 34.125 km2 arazi ve l. 707.000 
nüfusu geriye aldı. Fakat Polon
yanın başına gelenler ve Ruslarla 
hudutlan birleşivermek surctile 
komünizm tehlikesinin tekrar pek 
yakınlarında görünüvermesi onları 
çok düşündürüyor. İstiklallerine 
son derecede bağlı olan Macarlar 
asırlarca Viyana ile uğraştık. bu 
gün Berline boyun eğmek için de-

Efsaneler içinde binbirinin biriciği olan Afrodit Iah Ataç gibi edebi milnekkHbaşılarımız; Peyami ğil ya, diyor ve mukavemete ha- Kandırada Heyelan 
haspasının beyannamesi şoldur ki: Safa gibi hem romancı, hem miinekkit, hem filozof, zırlanıyorlar. Bu güzel, bu müm- Izmit, 17 (A. A.) _ Kandıranın 

Afrodit denilen bu abide, saliha, makbule, mergu. hem müzik erbabımız; Hüseyin Rahmi Gürpınar 
be hatuncağızın hiç kimseye fenahğı dokunmadığı gibi roman denilen büyük sanatın ahu babası, !\.lalı. bit, bu zengin memleket. ne Al- Baba tepe mevkiinde bir he!yan °1• 
ve bilakis çok iyilikleri, hayırseverlikleri dokunduğu mut Yesari gibi güzel sanatlardan roman, hikaye, manlarm, ne Ruslann, kimsenin muş ve Baba tepenin eteğini teşkil 
halde her nedense çokça düşman kazanmıştır. Doğ. piyes fıkra üstadı; Neyzen Tevfik Anasoneri gibi "Hayat Sahası" olmak istemiyor. eden bir kısım arazi 300 metre ka· 

Yoksul Ç rusu hayretfezayi idrikimdir ki niçin nhmetll asil ~e kibar sanatkarımız, vesaire anketime gire- dar kaymıştır. Bu heylanda Kandıra 
I1k inekte 

1 
ocuklara Yardım Zaro Ağanuz, komik ve lokma burun K. Hasanınuz, memişlerdir. Bu gidişle vaktile Konya vilayetine Karabiga Yolunda şosesinini 20metrelik bir kısnu ile u. 

Yardım . P. erdeki yoksul çocuklara kantocu şişko Peruzumuz, eski Bayram sokaklı ço. tabi bir kaza olan Akşehirin ve diinyanın bliyük ev. Bir Köprü Yıkıldı zerinde bulunan bir köprü tamamen 
Tevfik ~ırliği bugün Parti Reisi pur Olgamız, masalların dev anası, falan, filan met. tadı Nasrettin Hocamızın hikayelerine de hemşeh. toprağa karışarak ortadan kaybol-
nıunu b~rct Sılayın riyasetinde U- hedilirken kızmıyoruz da htvaye ve biçare Afrodit risi dostum İbrahim Hakkı Konyalının bir ters ra. Biga ile Kara Biga yolu üzerinde- muştur. 

T ır toplantı yapacaktır. Bayan methedilince küplere biniyomz? Merhum ve por daha vermesinden korkuyorum. "Yarah! Ne ki yedi ahşap köprü tamamen yktı- Bundan başka Izmit şosesinin 6 
celc oplantıda bu sene yardım edile- mağfur Nasrettin H~amız bile meşhur erkek eşeği eksilirdi deryayi izzetinden? Ya dehre gelmesey. rılmış ve enkazı kaldırılmıştır. ncı kilometresine tesadüf eden kıs-
..J!l Yoekksuı çocukların miktarı tesbit ile dişi keçisine ne çakşır, şalvar giydirdi ne panta. dinı, ya aklım olmasaydı" demiyorum. Debre geli. Fakat bu yol iızerindeki münaka- da . 
'CU.l ec k lon, caketatay. Biz hocamızın devrinden daha geriye şimden pek memnunum. Onun yerine :şunu söylüyo.. mın ikinci bir heylan olmuş ve 
dilen b ' urulınasııprograma ithale- mi gideceğiz? rum: Yarab! Ne eksilirdi deryayı iffetinden? Ya lat ta durmuştur. Yolcularn aktar. şosenin bir kısmı ile üzerinde bulu-

__ _...ıa.uı."'-"'arı .. _n_dırm--.ı,_,_a_b_üro_lan __ ı..:· ç~in_d..;,e_b=-:ir=.ı __ K!!!a!ğı~t~ih~t~ik~Brın!!!~d~a~". ötürü gazete sayfalan azaltı1 .... ___ çakşır ___ o_1mas __ a1_dı. __ Y_a__ı::;,..pıie~s ... t.Fe~m·~,.a.~ll~e~tm~·v~a İN!:pr~a~iFEND~·~~~f~ _ __::=:::ı:ır~i:_· _b_ir_y_a_y_a_k_o_·p_r_üs_u_ya_p_tın_ı_-~~~:U~ym~k~~~·::r~r~ü-i.ki_·_m_c_tr_e_k_a_d_ar_a_ş_a_ğı_yja 



Martta Harp 
Şiddetlenecek 

Ve Yavılacak 
(Başı 1 incide) 

laya teşebbüs etmek demek bu kay. 
nakları bir müddet için tamamen ku
rutmak demektir. Çünkü Rumen pet
rol kuyuları bomba ile yakılacak, 

şimendifer yollan bozulacak, mi.ıs. 

tahsil kuvvetler cephelerde dövüşe
cek, mevcut istihsalat da ancak as. 
kerın ve halkın ihtiyacını karsılu

yabilecektir. Almanya, Ingilter~nin 
tatbik ettiği ablokayı kendi kendine 
kuvvetlendirecek kadar aptal deg\1-

Felaketzedelere 

Başvekil Son Alınan Tedbirler 
Hakkında Beyanatta Bulundu 
~- (Bap 1 incide) 

kaldığını, yalnız Kirmastıda 2200 ki
şinin belediyenin ekmeği ile geçin
diğini ilave eylemi§tir. 

FRANSANIN 
Yeni Yardımı Muhittin Baha Parsın bu beyana.

hm takiben ktirsUye gelen aaşvekil 
Dr. :Refik Saydam da demiştir ki: Ankan, 17 (A.A.) - Aldığı. 

cıArkada§lar, Kinnastıda seylap 1 mız maU.mata nazaran, Anado. 
oldugu zaman doğrudan doğruya 1 lu felaketzedelerine yudım top. 
Kııılaym bir müfetti§i ile 15000 li- lam!lk üıere Fransız ReisicUm. 

) l 
1 1 

Zelzele mıntakasındaki ceza hüküm. 
lerile tevkif kararlarının infaz edil
melerinin tehiri hakkındaki kanunun 
aşağıdaki vilayet ve kazalarda der. 
hal tatbik edilmesi Vekiller Heye. 
tince kararlaştırıldı: Erzincan, To
kat, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Amas. 
ya, Zile, Şibinkarahisar, Suşehri, Ko. 

' yulhisar, Mesudiye, Alucra, Hafi~. 

dir. rayı bendeniz on beş gün evvel ora- huru Albert Lebrun'un riya11e-
Binaenaleyh Almanyanın Balkan. ya göndermi§tim. Bu ilk rardım me- tinde Fas Sult@nı, Tunus Beyi 

lara inm(!si beklenemez. selesi idi. Oradal) henüz bir rapor ve Frımsız irnparatorluiuna 

Zara, Ordu, Fatsa, Ünye, Giresun. 
Görele, Gümüşhane, Bayburt, Kel. 
kit, Şiran, Çar~amba, Plümer. 

Maliye Vekilinin şö:z.leri 
Şimal memleketlerinde kat'i neti- almndım, Alırsak, bu mesele üzerin- mcnımp hir[~k ytiksek zevnhn 

c~ al~amaz. Fin - Sovyet harbi ge. de d(! lazım gelen tedbirleri alacağı- iştirakile yüksek bir komite tc- Bu müzakerelerden sonra seylap-
nışleyıp lsveç ve Norveçe sirayet et- mızı ve icap eden bütün yaı·d~ml~tın şekkül etmiş bulunmf'ktadır. , 1 zedeler hakkında Muhittin Baha 
se bile burada Almanyanın mcniaati yapılacağını tabii görürsünüz. Diğer taraftan Frnns•z hü- 1 Pars tarafından yapılmış olan tekli-
sadece Isveç demir cevherlet·inden Binaenaleyh onlar yalnız beledi· k\ımeti nnlce yapmış olduğu fe karşılık olarak ta Maliye Ve!dli 
mahrum kalmamaktan ibarettir. yenin himayesinde değildirhır. Ayni 1 h_~ş milyQn franhk yardıma i. şu cevabı vermiştir: 
Yoksa bu memleketlerin Sovyetler ~amanda ihtiyAçları merkezden de lıtveten yeniden on ila cm iki "- Arkadaşlar, seylapzadeler, ya-
veya Almanlar tarafından işgali har- nazarı dikkate alınmış ve icap eden mil~'Pn frank ar@smda bir yar- ni seylaptan arazisi müteessir olan 
bi bitirmeğe kafi değildir. yardım yapılmıştır. Bunu ar-zetmek dım~a bulunmaia karar ver- ~ahut her hangi bir kuraklık gibi 

K t,. · ,. ı mistir. afet dolayısile zarar görenler hak-
a ı netıce ancak Garp ~cphesin- isterim.,, ı .; k d 

de alınabilir. Binaenaleyh t\lmanya Relih lnce'nin ıö~leri pUlit v~ miitt~fik Frana~nm ın a mevzuatımız arasında ahküm 
ancak G h · d b ı 1 ve om~n Yiiksek re\ainin, TUrki- mevcuıttur. Bunun daha ziyade tev-

arp cep esın e yeni ir ta- 'Df!fik İnce, "'areketiarz felak"tı' a h k ti b ~,, f! ~, 

1 

Yt'nin bih•ük folaketi ~ar!iısm- sil lazım gelip, gelmiyeceği tahkika 
rruz are e ne geçe ilir. Nitekim nin bu··yük fecaatı"ne ı·ı.,,.ret eder••k, d kl b :.1· İ ı ·u B kil 111.. ... a u 11 ıt•tmap hJtreketleri. ' muhtaçtır. Ik ağızda yapılması lazım 
ngı z a~ve i de evvelki günkü bu faica karı::ısında cihan•n ve bı"l- b ... , T tk d "B ·· · · :r • qtı n iirkiye muhitlerinde gelen muavenet yapılmıştır. Hükü-

nu un a ugup sukun içinde hulu- hassa müttefiklerimizin Ingiliz ve 1 çuk derin inhhalar uyanrlırmıs metin yapacağı tahkikat ve tetk"kat 
nan Garp cephesinde her an büyük Fransızların ""aı::ta olm:ık u··zere, bu··. hU ··k h · j bir h b 

1 
b"l" d . . .., :r ,, ve YU a1'ııaınyet ve minnet- sonunda eğer mevcut olan ahkamın 

arp aş ıya ı ır,, emıştır. De- tün milletlprin gösterdi"ı.&eri insımi tarlıkla karıılanmışhr. fevkinde daha fazla hükümler .b..o·u-
mek ki müttefikler de taarruzu Garp duy:mlara karşı millet ku··r.,u··.,u··n...ı"n * ~ J cephes· d b kl" ı " "' " 4 "" mak lüzumu tebarüz ederse. ayrı 

ın e e ıyor ar. şükı an borcunu ödemeyi b;,. vazife . Zaten Alm l ~ h .. Londra, 17 (A. A.) - Tlirk- bir ka•unla gelmeyi ve tasvibinizi 
an aqn yegane arp he- sayç!ığını ilave eylemi tir fngiljz ;\'ard'm komitesinin reiıti rica etmeyi kararlaştırdık. Eğer mu. 

d_efleri Ing. ilteredir. Ingiltereyi mag. Hatip, laviha ile yapılacak '.'ardı- L d Ll d af k t b 
1
- d J - ' or oy tarafından radvilrla v a a uyurursanız, bunu yalnız 
up etme ikçe harbi bitirmenin müm mın bir derman olmakla herabor, ı ıed t.. · 1 d ğ 

1 
d vapılan hitabe ihcrine. Saint· ze ze en musap olan fclaketzerle-

l'-un oma ı ına on ar a inanmu,l.:.ı.r- kafi o1ınadıgwını, yıkılan veı·lerı"n ye- Th l h d ~ • J omas hastanesine hinlrrct' ere asre elim. Arkadaşımız da nrn-
pa et g~ mistir. Bl•nlar 'fürki· va a at uyururlarsa, bunu ayrı bir dır. Denizaltı gemilerilc, maynlerle niden ihyası için, şimdiye kad::ır mı·ı- k 1 f k b 

y~ptıkları taarruzlarda hedef hep In- let tarafından ve hariçten yapl!nuş yeye ı>evke"ileee~tjr. kanun mevzuu olarak takdim ede-
giltere idi. Şimdi de yapılacak taar- ve ) apılmakta olan yardımlar dışın- 8. Riistii Aras. irsft1't tonı 11• !im.,, • 
ı·uzun hedefi lngiltere olacaktır. da hukumeıin esaslı tahsisat isteme- maya memur olflnlQrR h~şekkUr ! Muhittin Baha Pars tekrar söz al-

Ingiltere, Majino hattına yapılacllk si lazım geleceğjni ileri sürmüş ve , r.tmjı:tir. mış: 
taarruzla mağlup edilemez. Zaten hükiımetin mevmu miizakere kanu~ "- Bu. nrazisi su altında k=ılıp 
Alman erkanı harbiyesi de ~fajıno 

1 
nu Meclise vermesindeki isticalln- sil çağındaki çocukların vaziye- ta, mahsulatı mahvol anlara ait de-

hattına yapılacak bir taarruzun bir den dolayı teşekkürde bulıınmuştur. ti üzerinde durmuş. ve bunhı
0

rın ği!dir. Benim takririm, yalnız ev!e
cinnet olduğunu kabul etmiştir. Refik Saydam'ın beyanatı bir idare altında toplanmak suretile ri, dükkanları ytkılanlarq, bilhassa 

Binaenaleyh Ingiltereyi ma~lQp Başvekil Dr. Refik Saydam da hi.iyütülmesi ve tcıhsillerinin :km::ı.li- evleri yıkılanlara aittir. Zµnnederim 
edebilmek için evvela Holaııda ye bu mütalealara su sur~tle mukab2ı~ nin temini lazımgeldiğini söylemi~. ki bu c"het. kanunda yoktur.,, de-
Belçikanın işgalı, ve Almanların In- de bulunmuştur:. ve evlatl{k olarak verilecek cocuğun mistir. 
giliz adalarının karşılarına yerleşme- "Arkadaşlarım, Refik tnce kanu- iyi hir ihtimam ı?öremiyeceği endise- Bunun üzerine Maliye Vekili, ya-
leri lEtzımdır. Bu 2aruretle Alman ta- nun gönderilmesl.nden dolayı bize sini izhar eylemiştir. · pılacak tetkikata göre ne lazımsa on-
arruzunun Holanda ve Belçika üze- teşekktir ediyorlar. Halbuki Türk Muvakkat encümen mazbata mu- ları derpiş eden bir kanun haıır'an
rine yapılması ihtimali kuvvetlidır. vatandaşı sıfatile bunu yapmak bor- harriri, Kazım Nami Durunun temas masının muvafık olacağını anlatmıs-
Nitekim Alman erkanı harbiyesi iler. cumuzdur, onu vazife biliriz. Hakkı- ettiği noktanın müzakere edilen ka- tr. • 
denberi bu cephede hazırlık yapmak- mızdaki güzel hislerine teşekkür e-- nunqn mevzuunu taJTlami1e alakadar Bu izahattan sonra, kanun mad-
la meşguldür. Son günlerde gelen derim. etmediği, mamafih ileri si.lr.ülen mü- desi okunmus ve kabul edilmic:tır 
haberler de bu taarruzun uzak olm:ı- Arkadaşlar, zelzele mıntak:ısında taleanın nazarı dikkate alınması ta- N.cclis·n yine bugi.\nkü to;ıantı
dığını göstermektedir. Almanlar Ho- alınacak esaslı tedbirlerin ve bura- 7.ımgelen bir cihet olduğunu söyle- sında 20 milyqn liralık fe·,rkalade 
landa ve Belçikayı işgal ettikten son. larda yapılacak şehirlerin atiyen ne mis ve demistir ki: tahsisat itasına. karakcılığın men'i 
ra havadan ve denizden Ingiltcre ü- tarzda olacağını ve bu şehirlerden "Öyle ümit ediyorum kl, manrif ve takibine ait kanunun bazı mad
zerine saldıracak ve kat'i neticeyi bilhassa Erzincandan bugtin 'fıkarıJ. vekili bu mevzu üzerinde lavlki ve('- delerinin değiştiri'mesine, orman 
orada almağa çalışacaklardır. mış olan halkın hangi vila) etlerde hile is1eyecrk. tahsisatı müstelzim i· um~m müdlirlliğ~ınün 939 yılı büt-

Bu münasebetle Ingilterenin Va- iskan edildikleri ve bilahara bu sa- ııe yüksek heyetten tahsisat isteye- çesıne 110 küsur b"n lira munzam 
şington sefiri Maı\;tuess Of Lothit1n hada ni.ıfus noksanı vi.ıcud~ getinne- cek ve ortada ka1mış olan bu ya\'ru- tahsisat verilmesine ait kanım JayL 

ları kurtaracaktır.'' h 1 ·· k 
mühim ifşaatta bulunmaktadır. Bu mek için lazımgelen bütün tedabir a- a arı muza ere ve kabul edilerek M:ıarif Vekili Hasan. Ali Yücel de ı·ct· ih 
zat, lngiliz diplomasisinde mühim rol hpmtı.tır. Bunun için dog" rurl•ıı1 dog- , ımaa n ayet verilmistir. ıı • c:ıu iZ':ıhataı vermistir: M r · 
oynayan bir şahsiyettir. Lonclrada ıç ruya Başvekfüot müsteşarının rıyase· · ec ıs n bugünkü toplantısında 
k b

. - "Mazbata muharriri arkadaS'lmtz. zelze'e f l'k t" d ı ·ı ı 
a ıne mahafiline mensuptur ve hu tinde alfıkadar vekaletler mii..;teşur. · e a e ı o ayısı e rak l\1e-

Y .., c;ayet kısa sıırette. düşünm"'kte oldu- b u l 
sebeple hi.ıkumetin birçok sırl:ırına !arından mürekkep bir komisyon te- usan mec isi reisi tarafından gön-ğumuzu ifade ettiler. Düşünmekte d ·1 · l vakıftır. Lothian ncçen hafta Ame- şekkiıl etmiştir. Erzincandcı,1 çıkmı~ erı mış o an taziye ve teessür tel-

b • - olduğumuz sey şudur: f k 
rikada Şikago şehrinde "Harici mü- olanların bilahara tekrar Erzıneana g~a ı 0 unmuş, riyasetce karşılık vc-Erzincandan ve yer sarsıntısına 1 · 
nasebetler,, cemiyetinin bir zivafe- gönderilmesinin imkan dahilinP alın- rı mesı trıc;vıp edilfllistir. ~ maruz kalmış diğer şehirlerden ve 8' b ' 
tinde irad ettig'1i bir kısa nutukta In- ması ve bunların oraya gotiiruli.ip k b 1 d ır irl

0

ri11den haber asa a ar an nakledilmiş olan a·le- "" 
giliz kabinesinin sırlarını ifşa edece- yerleştirilmesi için bilum•ırn tedbir- lerin vaziyetleri normal bir hale gir- cılcnrııycın aileler 
ğini söyliycrek mart ayı çinde Al. leri almak uzereyiz. Ve üzernde ça- dikten sonra vaziyeti mütalaa etmPk, Ankara, 17 (TAN)_ Muhtelif s~-
manların ellerinde mevcut her türlü lışıyoruz. Erzincan yine yer:nde mı hangi çocuklar analarını, babalarını hirlere iskan edilen felakı:ıtzecle aı. 
vasıtaya müracaat ederek denizden, kurulacak veya başka bir yere mi kaybetmişler, hangi ailenin çocukla- lelerden bazılarının birbirlerinden 
karadan ve havadan müthiş bir ta- nakledilecek? Bunu tayın ·çin Nafıa rı muavenete muhtaç vaziyettedir. bu haber alamadıkları anlaşılmıı:tır. A~ 
arruza geçeceklerini blldirmiş ve ln- Vekaletimiz lazımgelen ıntitehassıs- nu tesbit ettirmek, ondan sonra katı ralarında irtibat tesisi için isteyen
giliz kabinesinin dtişüncesine tercü- !arını oraya gondererek şimdıd~n tet bir karar ittihaz edip bunu tatbik et- ler Dahiliye Vekaleti müsteşarlığın3 
man olarak şunu ilave etmi;ıtir: kikata başlıyor. Erzincanın atiyen mektir. müracaat edebileceklerdir 

''Bu, yalnız bizim istihbaratımıu alacağı şekil ve bu eski kasabanın ye- Buna intizaren tahsil çağında olup Buraya gelen haberlere göre. fela. 
nazaran vardığımız bir netice değil. ni kasabaya intikali için !azımgelen ta müracaat eden çocuk olursa ki ket gören mıntakalara dün de yiye. 
fakat an'ane itibarile Bitlerin yap- kanuni mevzuu tertip etmek için ta. şimdiye kadar üç çocuk müracaat et- cek, giyecek sevkine devam edilmiş_ 
ması tabii olan harekettir. Çiinl\ü limat verilmiştr. miştir, bunlar için de elimizdeki ve- tir. 
harbin hedefi kat'i bir neticeve var· Erzincan mıntakasında ve bu mm- saitten istifade edenk günlük tedbir- Samıun Halkevi reisinin idaresın. 
maktır. Ve Almanya iktısadi ~aı·uret- takanın harıcinde ilk yardım1 yqpmış ı~ almaktayız. Arzettiğim gibi bq de teşkil edilen on bir k:~il~ bir 
lerle, Bitlerin hareket ihtlyacHe, hat- olan belediyelerin mahdut vaıı.4taları tatbikat aşağı yukarı normal vaziye- yardımcı heyeti 3 ikincikanurıdanbe
ta hava şeraiti icabı olarak martta m nazarı dikkate alarak bu lıeleciiye- tin avdetini beklemekten ibaret ka- ri Erbaada felaketzedelere yardım 
böyle bir harekete geçmeye mecbur. lere kendi yaşayışlarını temın için lıyor." ile meşguldür. Yine Halkevi gençle
dur." lazım gelen tahsisatı vermekteyiz. Ziya Gevher Etili, evlatlık namı rinden on iki kişilik bir ekip Reşa. 

Filhakika mart ayı Hitlerin hare- Idarei hususiyeye aıt olan rr.cmurla- altında, hatta manevi evlat olarak diyeye ve altı kişilik bir ek:p de 
ket ayıdır. Rein havzasını 1936 mar- rın, lteıalik devlet memurlaunın da bir çocuğun verilemeyeceğini söyle- Çarşambaya hareket etınist,ir. }fan. 
tında, Avusturyayı 1938 marıtrnda, olduiu gibi kaffesinin alacakları a. yerek: "Bunlar milletin, Türk mılle- dan başka 5 kişilik bir itf~iye ekipi 
Çekoslovakyayı 1939 martında işgal vanslardan istifade etmelerini kanu- tinin çocuğudur, };>unlara millet ha- Erhaaya gönderildiği gibi Samsun 
etmiştir. 1940 martında· da büyük na koyduk. Şunu hülasa olarak arıet. kacak, millet okutacak, millet büyü- mınta}<as1 sıtma mücadele teşkilatın. 
taarruz beklenebilir. mek istiyorum. Refik ince arkadaşı- tecektir.,, demiştir. dan 15 sıhhat memuru da Reşadiy~y~ 

mızın dediği gibi meselenin heyeti Osman Şevki Uludağ da, Çocuk ~- gitmiştir. 

Amerikada Büyük 

Askeri Manevralar 
Vaşington, 17 (A.A.) - Atlantik 

filosuna mensup 22 harp gemisi Ka. 
raib'de bir talim cevelanı yapacak. 
tır. 

Bu cevelan, bahriye silah endaz
lan, orduya mensup müfrezeler ve 
çok miktarda tayyarenin iştiralkile 
Karaib ve Panama kanalının müda. 
faası mevzulu manevraya iştirak et. 
mek üzere tertip edilmiştir. 

Bu manevralar ordu ve donanma. 
nın Büyük Okyanus sahillerinde ge. 
niş mikyasta yapılan manevralarla 
ayni zamana tesadüf ettirilmiştir. 
Portoricoda manevralara ıimdidon 
başlanmıştır. 

umumiyesi üzerindeyıiz. Ve geç bırak sirgeme kurumunun bütün bu çocuk- Dün öğleye kadar Hatay11 gelerek 
mış değiliz. Belki felaket mıntaka- ları ahp koruması lazım gelpiğini söy yerleştirilenlerin sayısı 2451J e var. 
sında icap eden tetkikat bittikten son lemişir. mıştır. 850 kişilik bir kafilenin dalın 
ra yeni şeyler hazırlayacak ve yeni Fua Umay, felaketin akabinde ku- gelmesi beklenmektedir. Konyaya 17 
tedbirler alacağız. Belki de yeni ka- nımun bütün teşkil.itiyle tema!ia ge- Kayseriye de 9 ki§ilik pirer kafile. 
rarlar verilecektir. }erek ilk hamlede 1200 feliketıedt nm gfldiği bildtriliyor. 

Yalnız şununla mtiteselliyiz ki ha- yavruyu barındırmayı temin eyledi- • 
disenin vukuundan itibaren bütün ğini, Keçiörendeki yuvasına iıe 200 Ankara, 11 (A.A.) - Hareketiarz 
devlet teşkilatı olduğu gibi,, bütün çocu~un alınacağını bildirmiş ve ev- fellket•eeelerine yaeılmakta olan 
Türk vatandaşlan da kendilerine yar tatlık olarak çoçuk vermeyi kuru- ya~ımlara dair b9gtin alınan tel
dım için ellerinden geleni yaomışlar- mqn tercih etmemekte olduğuna. işa- grAflafda birçek vilayet ve kaza 
dır. Bunu burada kısaca arzeueceğim ret eylemiştir. merkezl~rin4e kurbanlann kavurma 
Bu felakete karşı duyulan his, Türk General Kazıpı KJrabeldr de t>u y~p1lmasıl}a ve bu hususta icap ~en 

"OCuklımn bilMıtiı:ı,na hen.ıı:irdn ~er- h,,..,,rl·lrlı:ı .. d• "' ı ı k camiasının birbirine ne kadar yakın, • .. -- M .,..,, tt"t ""& ,. pu ynu masına arcu-hal bir idare altı ... A ... toplanar:ıık b<>- ven·1 .:ıı·;r,ı· ı....ı·ıd·n·u 
birbirine ne kadar bag·ıı olduguw nu H~~ r " '""e "" ı yor. kılmalarının, tahsil ve terbiy13lerinin Dü ..ı 1 l 1 1 
gösteren bir misaldir.,, · 1 ··n ae ze ze e er o Ju tamın o unmasının lazım geldiği mü-
y etim kalan çocuklann vt:ıziyeli taleasında bulunmuştur. Ankara, 17 (TAN) - Bugün de 

Son lttınun hükümleri nerelerde memleketin muhtelif mınta:kaların-
Bundan sonra Kazım Nami da az çok şiddetli zelzeleler hissedil. 

Duru, analarını babalarım kay- tatbik edilecek miştir. Kastamonuda dört zelzele ol. 
beden mini mini yavrularla tah- Ankara, 17 (Tan Muhabirinden) - muş, birincisi şiddetle hissedilmiş ve 

Bulgaristanda 
Mebus Şeçimi 

18 -1- 940 

Gerginlik 
Azaldı 

(Başı, 1 incide) ffia~ı 1 inci 
bu partilerin şefleri sağdır ve iş ha- landalılann memleketlerinin rn 
şmdadır. Kendi aralarında bir blok faa kuvvetine olan itimatları 
vücude getirmişlerdir. Hep ooraber rpıştır. "Algemeen Hanqelsblad,, 
çalışırlar. Bunların haricinde bir de zetesi diyor ki: 
komünistler vardır. Bazı mıntakalar. "Harp tehlikelerinin artması 
da ezcümle Eski Zağra, Çırpan. Var. senin peşine takılarak sı.iri.ıkle 
n~ ve Sofya ile ctvarında halkın 
yuzde 80 i komünisttir. Fakat bunlar mek hususundaki azmimizi tak 
da açıktan açı'" meydana çıkamıyor- etmekten başka bir netice ver~ 
lar. Zqten parti namına npmzet gös- Tayakkuzumuz ve müdafaa teş . 
termek CC\iZ değildir, kanun bunu ya. tımız bu azmimizin garantisidir., ı 
sak etmistir. Her namzet, müstakP- Paris gazeteleri, son buhrana 
len namzetliğini koyar ve müstakil- bep olan vaziyet hakkında bir 
len mebus çıkmağa çalışır. Fakat h~l. mallımat veriyorlar. Petit Par· 
kın reyi serbest olduğu, namzetlerin gazetesi diyor ki: 
şahsiyetleri ve temayülleri de malCım 
olduğu icin intihabatta ister istemez "Geçen cumartesi günü Alma 
muhtelif cereyanlar carpışıyor. Yu. rın Holanda ve Belçikaya karşı Jı 
karıda Varnadaki intihabat neticesi katle hazırlanmış bir taarruz h 
hakkında verdiğim rakamlar da bunu ketine girişecekleri ş&yi olmuş 
göstermeğe kafidir. Bu şayia, pek te. esassız değ· 
Ko~ünistler evvelki intihaplarda Çünkü, Alman erkanıharbiyesi 

muhalıfler grupuna rey vermişlerdi. takım tedbirler almıştı. Bu ted 
~u defaki intihapta kendi namzetle. ler, ne Belçikalılar-ın, ne Holand 
rıne rey veriyorlar. Bu namzetler ek. ı d .t
seriya kooper~tif müdi.irleridir. Bun. arın, ne e müttefiklerin gözün'°' 

1 k d
. h kaçmamıştır. Filhakika Alll\anlar 

ar ~n. ı ~a .. ıs~.arı namına hareket ç. 
der gıbı gorunur, fakat hakikatte ko- şağı Rendeki ordularını birçok 
miinistlcr-i temsil ederler. kalarla takviye etmiş~r, Achen m 

İşte intihap esnasında \sırpıcan bq kezindeki tayyare ~vcutlarını 
c:reyanlar ?olayısiledir ki bu,qüıı b\.i- tırmışlar, birçok motörHi k1taları 
tun Bulgarıstan harici mescl~lerden rek~ta hazır bir h~le getirmişler 
ziyaıir i1:tihap. is!lo mrşgulcHir. nihayet büyük karargahı Belçika 

Yenı seçımın ehemmiyeti Holanda hudutlarının yakınları 
Bugün~ü. int.ihabın ehemmiyetinı getirmişlerdir. Bütün bu tedbir) 

anlamak ıcın hır de bunun sebebini Almanyanın harekete geçmek üze 
{lrastırma.k ljı.zımdır. olduğunu farzettirecek ınahiyett 

Sobranya reisi Muşanof. ki Bulga- dir.,, 
ristanın ~~ ~uvvetU devlet adaml?- H rından bırıdır, _geçen sene Paris ve olandanın infiali artıyor 
Londraya bir seyehat yapmıııtı. O. Aınsterdam, 17 (A'.'A.) - Reut 
nun hu seyahati Başvekil Köseivano. bildiriyor: Son hafta zarfında bi 
fun Berlini ziyareti günlerine rast. dcnblre hasıl olan gerginlik netic 
la~r ·tı. Brıc:n,kil Almanyava sem. · d patı ve dostluk teminatı V'.'lrirkcn, sın e bütün cihan efkiırı uınumiyes 
Mu anof da Bulgaristanın Ingiltere ni üzerine celootmiş olan Holanda 
ve Fransaya bağlılığını gösteren nu- Almanya münasebetleri şimdi ~ 
tuklar söylüyordu. Muşaıınf'un bu Holanda bflndıralı Arendskerk vı 
hareketi Köseivanofu Almanynya purunun torpillenmesi hadisesi tes' 
karşı müşkül vaziyete düşürdii. Bas. ri altında bulpnm;ıktadır. 
vekil Sofyaya döniince Muş:ınof'u~n Bu had.senin ehemmiyeti bilhass 
resmi bir vazife ile seyahat e;tmedi~i, Almanyanın takibine karar verdif 
ve nutuklprının Bulgar hükumetinin yeni harp politikasının ilk adımıt 
hislerine tercüman olmadığı hakkın- teşkil edip etmedigi noktasındadıı 
da bir tebliğ neşretti. Bunun üzerine Alman salahiyettar adamlarında 
Sobranya reisi ile Başvekil arnsınr!C\ biri, dün Berlinde bulunan bitar 
şiddetli bir ihtilaf baş gösterdı. Muşa bir gazete muhabirine, bu gemini 
no! mecliste etrafına bir grup toplı- harp~ ka~~ğı lcvaiZımını .. nakletmckt 
yarak hükümeti düşürıneğe teşebbüs o~du~u ıç.ın "hukuku duvcl kaidele 
etti. Köseivanof bu teşebbüsü sezin. rıne teyfıkan,, torpillendiğini beyaı 
ce dehe evvel harei=t ed~ rm:-ı:- J:!txnistlı:Jiukuku dfü•el k~rlniı 
lisi dağıttı. bu suretle yanlış bir tarzda takip e 

lşte bugünkü intihaba bu suretle dilmesi. Holandanın bahri mahafi 
varıldı. Muşanof. ve sekizler ısmi ve- linde büyük bir tesir yapmıştır. He 
rilen. muhtelif grup hep birlikte in- halde bu geminin sahiplerine naza 
tihabı kazanmağa çalışıyor. Bu su- r~n, gem~de. harp kacağı adqoluna 
retle intihap kavgası. bir nevi Alman bı1ccek hıçbır madde mevcut değil. 
ve müttefikleri kavgası manzarc1.sıru di. Eğer bu haber doğru ise, Halan 
gösteriyor. danın Berlinde şiddetli teşebbüsatt~ 
Görünüşe göre hi.ikumet. kendisine bulunacağı muhakkaktır. 

muti ve evet efendimci bir mechs 
kurmak fikrindedir. Muhalefete 
meydan vormiyecektir, intihabatı 

Kazanacağına da şüphe yoktur. 
Fakat intihaptan çıkacak Sobrarı· 

ya her halde hüklımetin isterligi evet 
efendimci meclisi olmıyacaktır. 

5 saniye si.lrmüştür. İneboluda. Gü. 
müşhanede. İzmitte de sarsıntılar 
kaydedilmiştir. Evvelki gece 22.30 
da Menemende gürültü ile karısık ve 
üç saniye devam eden bir zelzele 
olmuştur. Saat 17.30 da da Bergama. 
da bir harekctierz hissedilmiı;tir. 

ŞJddetli bir zelzele daha 
İstanbul. 17 (A.A.) - Kandillı ra

sathanesinden: Bugün saat lfi i 28 
dakika 40 saniye gece şi<!dctli bir 
hareketiarz kaydedilnıiştir. Merkez 
üstü İstanbuldan 11.100 klms. mesa. 
fede olduğu tahmin edilmektedir. 

Gire-undaki ha11ar miktarı 
Giresun, 17 (TAN Muhabirin. 

den) - En son malô.mata göre vila. 
yetimizdeki felaket bilançosu şudur: 

Giresun merkf!z kazasında 15 ev 
tamamen. 380 ev kısmen harap ol. 
muştur. Ölü ve yaralı yoktur. 
Keşap nahiyesinde 2 ölü vardır, 

22 ev harııp olmuştur. 
Kulakba nahiyesinde 15 ev tama. 

men, 435 ev kısmen yıkılmıştır. 
Dereli nahiyesinde bir ölü vardır. 

83 ev tamamep. 170 ev kısmen harap 
olmu§tur. Şibinkarahisar kıızasında 
1276 ölü. 392 yaralı mevcut olup bu 
kazada 2985 ev tamamen ve 857 ev 
kısmen yıkılmıştır. 

Alucra kazasında 145 ölü, 34 ha
fü ve 10 ağır yaralı vardır. 1566 ev 
tamamile ve 770 ev de kısmen harap 
o).muştur. 

Tirebolu kazasında 3 ağır yfi.ralı 
olup 276 ev tamamile, -i83 ev d~ kls
ınen yıkılmış bqlunmalct~dır. ~~ "l 

Görele }tazasında 2 ölü. ;36 hafif 
ve 6 ~ğ\r yaralı mevcut olup 361 ev 
tamamen, 1097 ev de kHmen harap 
olmu§tur. Bulancık kazasında 3 hafif 
yaralı bulunmakta ve 132 ev tama
mile, 227 ev de kısmen yıkılmıstır. 

Bu suretle bütün giresun vilaye. 
tinde 1426 ölü. 465 hafif ve 19 ağır 
olmak üzere 484 yaralı olup 5433 ev 
tamamen ve 4439 ev de kısmen yı. 
kılınış bulunmaktadır. 

Gediklilerin Yeni 
Barem Cetveli 

Ankara, 17 (Tan Muhabirinden) -
Gedikli erbaşların maaşlarının tev
hit ve teadülü hakkındaki layiha en
cümenlerdcn gecerek Meclis ruzna 
mesine alındı. Layihanın aldığı son 
şekle göre, asli maaş olarak çavuş, 
üstçavµş 15. başçavuş 201 başgedikli 
25 lira alacaktır. 
Terfi icin asgari müddet her rütbe

de 4 yıl olacaktır.Gedikli erbaşlardan 
mahkeme kararile mahkum olanla
rın hapislik müddetleri hem mu 
hizmetlerinden, hem de kıdemlerin .. 
den tenzil olunacaktır. Gedikli er .. 
başların hizmet müddetleri her sınıf 
ve meslekte gedikli erbaş olduktal'.I 
sonra 12 sene olarak tesbit edilmiş
tir. Fakat hizmet müddetleri arzu 
ve talep üzerine uzatılabilecektir. 
Her uıatma müddeti dört yıldan iba.. 
ret bir devre olacaktır. 

Başgediklilerin temdit tarihlerini 
takip eden aybaşından itibaren ala
cakları maaş birinci devre ic;in 30, 
ikinci devre içirı 35 ve üçüncü devre 
için 40 lira olaca~tır. Diğer gedikli
ler için her temdit devrJısinde maaş
larına beser lira zam yapılacaktır. 

16 sene hizmetten şonra sicili iyi 
olarak tekaüt edilen erbaşlj:lra ayrı. 
ca 300 lira miikfıfat ve teknik ehli .. 
yeti haiz olanlara bir yıllık ikrami
ye verilecektir. Bundan başka 50 ya.. 
şını bitirerek tekaüt olanlara 700 li
ra mükafat verilecektir. 

Geqikli erbaslara ve ailelerine 
rna.aşları ijzerinden hı:ırcirah verile
cektir. 

'Küçük Memle1'et Haberleri 1 

KIZILCAHAMAMDA: 
Çamlıdere nahiyesi belediye reisi 

Halil Okur, posta idare~ine haber 
vermeden ve ruhsat almadan beledi
ye daire~ine koydurduğu telefona 
ait nizami resmi ödemediğinden, sulh 
mahkemesi tarafından, posta idare
sine, 125 lira tazminat vermeğe mah
kum edilmiştir. 
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Felaketzedeler İçin 
f urdun Her Tarafında 
,. Üç Haftada Yapılan 
bara T eberrüleriListesi 

ANKARA RADYOSU 
Türkiye Radyodifüzyon Po,talan 
fiirkiye Rad,•nso Ankara Radyı-ı 

Oah?'a l'"'"" htl!'u 

Perşembe, 18. 1. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği. Çalanlar: Kemal Niyazi Sey
hun, Cevdet Çağla, İzzettin Ökte, Zühtü 
Bardakoğlu. 

tnkara, 17 (A.A.) - 13 Kanunu. 
··fıi. 1940 Cumartesi akşamına kadar 
lli Yardım Komitesi namına Kızı. 

nv umumi merkezi veznesine yatı. 
.:ıan ve müfredatı 1 ila 15 numaralı 
1 zılay listelerile ilan edilen nakdi 

durun vilayet ve knza itibarile 
ılkfınlarını gösterir cetveli veriyo. 
~: 

Listeler yekunu adet 15 
Lira Kr. 

i 1.772.705 06 
.~unıi merkez: 
'Dahil 
9-lariç 
ı!!fekün 
ctyonkaralıisar vllaycti: 
~er kez 

/.Bulvadin 
Pinar 

af:rn1 rd ağ: 
K:andıklı 
:Yekı1n 

ınkara ,.iµ_ti: 
Merkez 
Ayaş 

rlBeypazan 
eÇubuk 
tflfaymana 

Keskin 

• 

Kızılcahamam 
Nallıhan 

ti Polatlı 
iYekıln 

icıntalya vitanti: 
es Merkez 
a Akseki 
cElmalı 
vıFenike 

Korkuteli 
es Yekun 

~ydın vilayete 
ss Merkez 
il Bozdoğap 
ır Nazilli 
ıı Söke 
a Yekô.n 

r}alıkesir vilayeti: 
ni Merkez 
kt Ayvalık 

Bandırma 

le Burhaniye 
aı Sındırgı 

561) 325 41 
18').386 87 
'146.712 28 

7.491 70 
2.317 51 

850 Of) 
3.574 58 

740 5!) 
14.974 29 

8.UM 05 
2.!lOO 00 
5.000 00 

661) 38 
1.042 54 
1.020 00 
1.500 00 
2.136 14 
'Z.808 91 

101.454 02 

9.600 00 
400 00 

1.04!) 00 
700 00 
600 ·)() 

12.:l45 00 

14.276 00 
69a oo 

3.775 00 
3.oo'.> aı 

22.aso s.ı 

l2.500 00 
8.901} 00 
4 .100 00 
2.000 00 
,a,.ooo oo 

nİJ Susurluk 8 00 
e Gllnen 
fi Yekıln 

ePilecik vilayeti: 
Merkez 
Bozöyükr 
Söğtit 

Yekün 
nlıingöl vilayeti: 

ttE Çapakçur 

Bolu vilayeti: 
Merkez 

• Akçakoca 

1 Düzce 
Gerede 
Göynilk 
Mudurnu 
Yekün 

v-Burdur vilayeti: 
n- Tefenni 
n- Bursa vilayeti; 

Merkez 
Gemlik 

ir. 

İnegöl 
Mudanya 
Orhaneli 
YenişehJr 
Yekün 

Çanakkale viniyetr. 
Merkez 
Biga 
Ezine 
Upseld 
Yekiin 

Çankırı vilayeti: 
Merkez 
Dgaz 
Yekıln 

1.150 O:> 
29.730 00 

l.500 00 
4.200 00 
1.200 00 
6.900 00 

1.400 00 

3.400 00 

500 00 
1.600 00 
3.500 00 

851 94 
13 
07 

268 
10.12!J 

650 00 

25.000 00 
2.500 00 
2.050 00 
1.600 00 

~ 352 37 
61ô 40 

32.118 77 

8.000 00 
2.885 00 
2 .687 00 

592 25 
14.164 25 

4.800 00 
500 00 

5.300 00 

Çoruh vilayeti: 
ni Hopa 

Çorum vilayet_;.. 
41..688 00 

a.. Merkez 
O, İskilip 
re 
j .. 

j .. 

e 

Mccidöz:O. 
Sungurlu 
Yekiin 

Denizli vilayett: 
Merkez 
Buldan 
Çal 
Sarayköy 
Tavas 
Yekun 

Diyarbakır 'Vilayeti
Merkez 

Edirne vilayeti: 
Merkez 
İpsala 
Kesan 
Uzunköprii 
Yekün 

Elihığ vilayeti: 
Merkez 

Eski~ehir vllayeti: 
Merkez 
Mıhalıccı.k: 
Seyıtgazi 

Sivrihisar 
"Yekün 

Gaziantep vilayeti: 
Merkez 
Kilis 

40'2 46 
'115 98 
1100 00 

1.0ll8 00 
2.687 44 

5.150 00 
2.000 00 

450 00 
614 70 
520 70 

8.735 63 

L2.500 00 

12.000 73 
116 M 

1.500 00 
3.41fl 62 

17.961 35 

1.200 00 

8.110 00 
ı.ooo oo 
J.000 fJO 
2.16.\ 00 

12.274 00 

'9.447 64 
&.000 00 
' r.: 

Yekô.n 

Hakkari vilayeti: 
Merkez 
Şemdinli 

Yekfuı 

Hatay vilayeti: 
Antakya 
Kınkhan 
Reyhaniye 
Yek ün 

İçel vilayeti: 
Mersin 
Silifke 
Mut 
Tarsus 
Yekı1n 

Isparta vilayeti: 
Merkez 
Eğridir 

Ş. Karahisar 
Yalvaç 
Yekıln 

İs tan hul vilayeti: 
Merkez 
Silivri 
Yekıin 

İzmir vilayeti: 
Bayındır 

Bergama 
Çeşme 

DikU.i 
Kemalpaşa 

Menemen 
Serefihlsar 
Tire 
Torbalı 

Urla 
Yek ün 

Kars vilayeti: 
Iğdır 

13.620 29 

1.214 87 
ıoa 45 

1.323 32 

9.600 00 
652 25 
"/00 00 

10.952 25 

25.284 fl3 
2.700 1)0 

733 63 
14.000 00 
C2.723 31 

t.847 87 
51 39 

193 55 
300 00 

:i.302 91 

398 325 60 
172 00 

398.497 60 

2.021 08 
3.71'.l 00 
l.lO!l 3ô 

320 00 
2.025 00 
4.000 00 

875 4fl 
3.103 80 

ss11 ıa 

2.000 00 
19.616 86 

3.000 00 

1 - Okuyan: Azize Tllzem: 

1 - Artaki: Kürdilihicazkılr şarkl (Bağ
landı göm.il), 2 - Hüzzam şarkı (Sevdası 
henüz), 3 - Yesari Asım: Hüzzam şarkı 

(Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacak
br), 4 - Kemal Niyazi Seyhun; Kemençe 
taksimi. 

2 - Okuyan: Sadi Ho111es: 

1 - Kaztm Us: Hicaz sarkı (Gamla kt:-t
mettar ömrün), 2 - Hicaz şarkı (Hasreti 
ruyunla), 3 - Refik Fersan: Hicaz şarkı 
(Cihanda biricik sevdiğim sensin}, 4 - Hi
caz türkO (Dağlar dağlat viran dağlar) . 

5 - Hicaz saz semaisi. 
13.30 Konufma (Kadın saati), rn.45 -

14.00 Müzik: Kanşık hafif müzik CPL). 
18.00 Program ve memleket saat ayart, 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, lS.40 
Konuşma (Sıhaat saati), 18,55 Serbest sa
at, 19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri, 19.30 Türk müziğı· 
Fasıl heyeti. 20,15 Konuşma (Blbll~•ogra.t

ya saati), 20,30 Tilrk mliziğl. Çalanlar: 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Refik Fer
sen, Hasan G!lr. 

1 - Okuyan: Necmi Rıza Ahıııkan: 

1 - Rast peşrevi, 2 - Abdi Efendi: Rast 
şarkı (Senin aşkınla ~tık oldum), 3 -Le
mi: Rast şarkı (Yok mu cana aşıka hic: ül
fetin), 4 - Ali Rıfat Bey: Rnst şarlo (An
latayım halimi dildare), 5 - Ra~t şarkı 

(Bir dame d!lsi.irdil ki beni), 6 - J;,>ede: 
Rast §arkı (AldJ bu aklımı). 

2 - Okuyan: Melek Tokgöz: 

1 - Cevdet Çağla: Keman taksimi, 2 -
Fai:ı:e: Şet.araban şarkı (Badcl vuslat kil· 
sin), 3 - Sadettin Kaynak: Şetaraban 
şarkı (Gecemiz kapkara), 4 - Dede: Ş<!
taraban şarkı (Gözümden gönlümden git· Kastamonu vilayet}:; 

Merkez 
Araç 

'l.000 
367 

1.320 
3.057 

00 miyar), 5 - Şetnraban şarkı (Bahçelerde 
45 a5lama), 6 - Saz semaisi. 

Daday oo 21.15 Müzik: KUçllk orkestra (Şef: Ne-

İnebolu 45 cip Atıkın): 

Kargı 

KQre 
Taşköprll 

Tosya 
Yekful 

Kavseri vilayeti: 
Merkez 

700 0;l 
00 
00 

1r.s 
2.0!50 
2.707 33 

17.367 23 

10.000 00 
909 70 

3.414 70 

1 - J. Strauss: Sen Viyana (Vals}. 
2 - J.Strauss: Cenup clcekleri (Valsi. 
3 - Victor Hruby: Viyana operetlerin

den potpuri. 
4 - Franz Lehar: Üç kadınlı bir adam 

operetinden potpuri. 
5 - Martin Uhl: An Alle (Herkeseı: 
22,15 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri; ziraat, esham - tahv ila t, kambıyo • 
lncesa =:::::::::::=:::::::.......: -~~-~.~:: oo nukut bonası (F'lyat), 22,20 MOtlk: Tsclia-
Pınarbaşı 277 00 ikovsky - Casse Noisette suiti 'Pl.), :?..1,00 
Yekun ] 5'.101 41 MUz.ik: Cazband (Pl.). 23,25 - 23,30 Ya· 

Listenin arkaSl yarınki sayımızda. rınki program ve kapanı:ı. 

I - Şartnamesi mucibince 1 adet plAn ya tezgahı pazarlıkla satın nlınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 886 lira ınuvak kat teminatJ 66.45 liradır. 

nı - Pazarlık 19-1-940 cuma günü sı;at 10 da Kabatasta levazım ve mübayaa1 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi her gün sözü geçen su beden parasıı: alınahllir. 
V - İsteklilerin paı:arlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guvıı='l'ırnıeo p?rnt· 

larile mezkılr komisyona gelmeleri. (430) 

Yalnız 7 Gün Zarfında 
BU SAY ANI HAYRET . ..... 

DEGl$iKLIK! 

in a nılacak 

şey değil , diyorsunuz • 

BİZZAT TECRÜBE 
EOINll 

Ancaltbir hafta zarfında bin
lerce kadınlar, bütün buruşuk
luklarmdan kurtuldular ve bir 

çok sene gençleştirir. Alimler , 
yaş ilerledikçe buru~uklukla

rın meydana' geldiğini keşfet

mişlerdir. Çünkü. ihtiyarladık. 

ça cild bir çok kıymı>tli unsur
larını kaybeder.Bu unsurlan ia
de ediniz. çlld yeniden tazele. 
şir ve canlanır. 

İşte, Viyana Oniversıtesf pro.. 
fesörü Doktor STEJSKAL'ın 

şayani hayret keşfi de budur. 
Gene hayvanların h:.ice} rele
rinden istihsal ve "BIOCEL,, 

Bayan D. BRAMALLE, bir hafta zar. 
fında tecrübe ettiği bu yeni Ç,Üzellik 
tarzı tedavinin cazip tesirmden hay· 
r ette kaldı. 

tabir edilen cildi ihya eden bu 
kıymetli unsur şimdi. pembe 
renkteki Tokalan kıeminin ter
kibinde mevcuttur. 

Her akşam yatmazctan evvel 
bu kremi kullanınız. Siz uyur. 
keL cildinizi besleyip gençleş· 
tirecek ve buruşukluklarmızı 

giderecektir. Ancak bir hafta 
zarfında senelerce genç görü. 
neceksiniz. Gündüzler için yağ. 
sız beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Sivah benleri 
eritir ve açık mesameJeri sık

laştırır. Bir kaç gün zarfında en 
sert ve en esmer bir cildi yu. 
muşatıp beyazlatll'. 

D EVA 
KAŞELER 

BAŞ, DIŞ 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA; SOGUKALGINLIGI, 

SINlR . AGRI ve SIZILARINI derhal keser. 
İcabında günde 3 kaşe alınır. 

TÜRKİYE CÜMHURIYET 
13 SONKANUN 

MERKEZ BANKASI 
1940 V AZIYETt 

i\ K Tİi 
KAS& 

ALT. SAFI. KLG. 16.178.782 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Jw~'hnlıirler: 
Altın Safi Kilogram 

22.'15'! 75 l .OR 
14.730 089.50 

1.ftRq ~:H o:ı 

1'ürk llTası 3M 22~ M 

Hariçteki Muhabirler: 
Albn: Safi klJoırram 10 013.216 14.084.389.07 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 62.413.0'l 
Dlıter dövizler ve borçlu klirlııg 
bakiyeler! 11 flM .44!\ 07 

Hazine Tahvilleri: 

neruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.56'.!.
l{ıırsıhğl 

J{anunun 6 - 8 fncl mııı'fl'f Plerl• 
ııe tevfikan baz.ine tarafından 
vAkl tedlyat J'7 flQ'7 17ft.-

Senedat Cüzdanı 

T'fCART SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
(Denıh~ edilen f'VTakı nak, 

A - (divenln karsılıi:t1 F.~ham \"e 

Tahv!l~t <ftih:ırJ kıymetle) 50.6'1'; 2sıuı~ 
B - Serbest esham ve tahviHlt 7.5fl'l 99!1.6r. 

Avanslar: 
Hazineye losa vAfü•lf ııvans 

l\.ltın ve Döviz üzerıne 
1'ahviUıt üzerine 

Hiss.-da,.tar: 

3.89~ .ll00-

ı:U8fi.69 
., r.ıl~ 72:!.-

Lira PASİF. 
SCrm.iye: ... 

İhtiyat Akı;eıı;l: 
Adi ve fevknlAde 

39.1175.374.59 Husust 

Tedavüldeki Banknotlar: 
300.228.5\l 

f.2t7 13.f 25 

6Mr) 000-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.565.
Kanunun 6 - 8 inci .,,,,ıMelerine 
tevfikan hazine tarafı.adan vak1 
tedlyat 17 9R7.l'ia .-. 

Deruhte edilen evralo nakdiye 
28.183.253.0!lh "kivesl 140.761.385.-

Karsılıı?ı ttımam~n altın olarak 
ilaveten tl'<ia"ille vazPdilen 17.000.000.-
Ree~kont mukabili ilaveten teda 
vazed. 13CI ı;nn onn.-

Tiirk l,i1'ac;, 1\f1>vrt11atı: 
140.761.385.- Döviz Taahhüdatı: 

Allına bıhvflf kRhn ."fll"'bıer· 
215.628.222,44 Oığer dövizler ve aJacakU kllrln# 

baklve-lerl 

Muhtelü: 

58.23S.~81tS6 

11.718.003.69 

6.033.07 

46.30fi 19D.06 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

297 .2fl1 .!S5 .... 

34.922.<ıı!S.2l 

46.S12.Z!2.13 

lll.3U.öıa.4.§ 

Muhtelif:,. 
4.500.000.-

18.~?.5 91 ı 16 

Yekim 515.04167309 Vekftn ~ 515.04 l.673.09 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
haddi % 4. altın ü z erine avans % 3. 

~J 1 iii il ~ \ I~ 11\ıi\I 111111~ lliiil\ YA MI 'il' D 

80,000 
L 1 R A 

Majik Saç Eksiri 

Saçlarını.rı dökülmekten. kepeklen-
mekten korumak !cin muhakkak Majik 
sac eksırinJ kullanınız. Derhal tesirini gö
rürsünüz. Saçtan büyiltClr, köklere yeni 
hayat verir. Bir tecrilbeden sonra netice
vP lı :ıvrpt E"dc>cf"kı<inl:ı:. 

OSMANLI BANK.ASI 
İLAN 

Kurban Bayramı münasebetile Osmanlı 
Bankasının Galata Merkezile Yenicaml \'e 
Beyoğlu Şubeler!, 20 ilA 23 (dahil) ikinci 
kAnun tarihine kadar kapalı bulunacak· 
tır. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Merkezimiz ve mfilhakatı ne Canakk:ıle Sahil sıhhiye merkezi arnbarlann<ı ıes
llm şartlle (450) ton krible maden kömuril lle (25) ton sömikok kömClrO açık ek .. 
siltme suretile satın alınacaktır. 

1 - Krible maden kömilrüniln beher tonu (17 lira 20 kuruş), sömikok kömOr!l• 
nün beher tonu (24) lira muhammen be del ilzE>.rinden mecmu tutarı (8340> liradır. 

2 - Bu eksiltmeye ait şartname merkez imiz levazım memurluğundan parasız 
alınır. t 

3 - Ekslltme 2 Subat 1940 Cuma gilnO saat 14 de Galatada Kara Mustafa pa~a 
sakalında mezkör merkez eksıltme komi syonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat bedeli (625 lira 50 kuru5) tur. 
IS - Eksiltmeye gireceklerin kömilr tüccarı olduklarına dair 1940 yılı Ticaret 

Odası vesikasını gostermelerl &arttır. (482) 
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BAŞ, DIŞ, 

Nezle, Grip 

• 
1 p • 1 N 

f.!>. 

ROMATİZMA, 
NEVRALJİ, 

• KTRIKLJJ{ 

ve bütün ağrlları derhal keser, icabında günde 3 kaıe alınabiDrı 

Hasna un.n: tO numar• •ldı• 

· sen d• benim ••lal r•P. au n•I •••ll•leıı 
• 

ı.ı r•Pfll•lı lcln fUflCISRAN ICAIPfON 

•ınpull•rının benlbel•• n ,,.,,.,, ısıtın• ,,.,..... ..,. 
nefis lezzetli ve latif kokulu ... 
Ve gayet antiseptik bir diJ ma· 
cunu kullanarak 20 yaJınızdaki) 
diılerlnızl muhafaza edinız 

DENTOL . 
Dııtere parlak bir beyazlık ve 
aQza hoı bir taztlik verır. de
zenfekte eder, 

~OlNTOl O~ -- ~.; ... Par'9•• 
rll•rde .. ı.a.,ak ...... ıar• wulır 

• 

Tol• .ukııtYAclo pormta eloroll ..0•1U1ellfl 
96ıı4ertlir. '••ta kııtu.., Ul!lı 

L::...i ........................ ... 

&. - ,..,. 
, 

e.. w o,dc..t.I& J; aı1a 
SAC SABUNU 

BDUffL.ff il iff ff DEfl Lf ff iSTANBUL 
ANKARA - izM;R 

Saçlarınızı muhafaza için harlkQlade 
ter.irini ilk kullanıtta &6recekalnlz. 

V:i'~.0,ZA· 
1 

PATI KULLANINIZ 
Der tfirlil yanıklan, kan çıbanlannı, meme iltihap1annı ve çatlak. 

lan, koltuk altı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenUkler, traı yara
larını, çocuklann ve büyiiklerin her tilrlil deri iltihaplannı en erken 
ve en emin tedavi eder. VİROZA mikroplann yaşamasına mini olur. 

~ ................................... , 
Üsküdar • Kadıköy ve Havar1Si Halk 

Tramvaylan T. A. Şirketinden : 
Şirketimiz için eW muhtelif c1na evrak tab'ı a~ eksiltme ınıreWe mllnakuaya 

konulmupur. 
Münakasa 28 lı:Anunusanl 1940 Cuma ıann saat H te Şirketin Bal'larbaıpnda 

klln İdare Merkezinde yapılacaktır. 
İstekli matbaacılann tarihi OAndan itibaren tatil l(lnleri milstesna olarak ber

sQn saat 10 dan 18 ya kadar Şirket Merkezinde Malaza ve Levazım JIQdilrlülüne 
milracaaUe şartname ve nQmunejeri görebilecekleri IJAn olunur. 

1 

.---Memur Aranıyor--~ 
Zonguldakta bir kömür müessesesinde çalışmak üzere muh~b.are IJ
lerinde tecrübeli ve seri dal:tilo yazar, el yazısı da düzgün bir me.. 

murla hesap ameliyatlann1 seri ve doğru yapar tecrübeli ve dJzgün 

yazılı iki memur alınacaktır. 

Yqlan 25 - 45 arasında olacak ve baremin onuncu derecetiM lradar 
maaı verilecektir. İsteklllenn evvelce bulundukları müeseueterden 
alcWdan bonservisleri, mektep diplomalannı ve tercilmei hal nraka
lannı en geç bu ayın 2~ e kadar Zonguldakta 21 No. lu Posta kutu
su adresine teahhütlü mektup halinde göndermeleri llln olu.our. 

......................................... r 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Muhammen 
kıymet 

Lira 

3000 HOseyfn ala mahaDeslnln Oıot eokatında 10 Ro.lu klıtr ilana. 
1000 Eski Şenlik dede ;yeni: Vişne zade, eski: Ada, 7eni: Armalan aota

fında 5 No.lu ahşap hane. 
1809 Sultan Beyazıt mahallesinin Hisardlbl w Mandıra 10lralJnda 22 

No.lu kAılr hane. 
1000 Hasköyde Keçeci Plrl maballeslnln Ç6plilk ııokalında 11-lf NoJu 

ahşap iki kısımlı hane. 
500 Boyacıköyilnde Retit Paşa mahallesinln Mektep ııoh.,.,..a eski 1 

milkerrer yeni 84/1 No.lu ahşap hane. 
Yukanda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri pet1n para De (15) ıGn mGddetle 

eçık arttırmaya çıkanlmışhr. 

İhalesi 2-2-940 günQ saat (1!1) de 79pı1acalından tallplerlnln 7flzıde 1'tdt bu-
r:uk pey paralarıyle akarat, mahlul!t kalemine müracaatları. (479) 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğündeo : 
Ateb'elerlmh lhtiyaCJ tçin muktazi (28) ton zift mUteôbhU mm v. belabma 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (1232) Ura ve muvakkat t.mınatı (92) Ura (40) ~. 
:bıaıest 26-1-940 tarihine ruUayan cuma ,ona sut on bette Galata nh......,a

ld umum uıQdürlilk binamıda to9lan•cak olan satınalma komis70Dunda 78PJla• 
eü11r. 
Şartnamesi herıtın s6z11 ıecen kamlsJ'On da 16rllleblllr. C25J) 

, 
• 30 Kuruttur 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

SAFİYE TOKAY 

2703Z9 No. AŞKINA DOLAN Beste: Hamdi Tokay 
YAR BAÔINDA "OZÜM VAR Beste: Hamdi Toka) 

AHMED COŞKUNSES 
270330 No. YAZIK OLDU BA.~A Beste: Hasan Güler 

iSTEMEM EL KOYMA SIN Rast Neva Gazel 

ZEYNEB ÖYLÜ 
270333 No PENCEREDEN BAKMA ÖYLE Beste: Faruk Emha< 

• ATLI GELDi GELİN BEKLER ,, ,, ,, 

HAMDİ TOKAY 

270~~6 No RAST TAKsiM 
~~ • HiCAZ TAKSiM 

Klarnet 

" . ..................................... .. 
• • 

PROTEJl·N 
Gençıer_:i 

FRENGİ. ve BELSOGUKLUGU 

Afetinden Koruyan yegane ilaçtır. 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 
Bursa Cezaevi Mayıs 940 ıa:restne kadar alınacak olan takriben Yetml'J Yedi 

Bin kilo ikinci nevi ekmek 18-1-940 tarihinden itibaren 10-Şubat-940 tarihine 
kadar kapalı zarf usulıle eksiltmeye çıkarılmıştır. Ekmeğin beher kilosu tahmıni 
bedel on k\U'\ll olup yüzde yedi buçuk nis betinde teminat akçesi 577 lira fiO kuruş
tur. Eksiltme 10-Şubat-940 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 16 da Bursa 
C. Müddeiumumililf binasında icra kılına cajmdan tallplerin o gün ihaleden bir 
aat evveline kadar teminat mektuplarile teklifızarflannın yevmi mezkılrda müte
tekkll komis)'ona tevdllerl UAn olunur. 

EPILA TUAR BODO 
"LÜKS .. 

Vücuttaki kıllan 
ve tüyleri teıniz
emek için, Gilet, 
ıstura, kullanmak 

ii:i:!!I ııem tehhkelidir 
ıem de sonradan 
tıllan sert ve dik 
lik. çıkartır. Par
ak ve güzel bir 
rücude malik ol
nak için bir defa 
ecrübe için Epila. 
uar Bodo Lüks 
mlanınız tesirine 
ıayret edeceksiniz 
asla tahril etmez 

kollarınıza dekoltenize güzellik ve 
tazelik verir, her eczanede bulunur. 

, lstanbul Laboratuar Bodo 

Bayana: 

Bir ÇANTA 
veya bir SAAT 

Hediye ediniz. En zarü hediyeler 

Osman Şakar ve Şki 
Müessesesinde taksitle .4atılıT. 
Galata Bankalar caddesi No. 59 
r:aıata ,, ,, Voy-

voda Han zemin kat. 
Telefon 42769 

Beyuıt Unlvenlte caddesi No. 28 
KadıldSy lakele caddesi N o. 33 - 2 ., ______ _ 

8•nlbl ve N..,.ly•t M DdDrD Ham LIJ~lı 

D0RD0NC0. G•zeteclllk ve Netrfyat 
T. L S. Baeıtdı~tı ver TAN Matbıı•., 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 

Cinai Mlkdarı , Tahmlnf tutarı 

110 7.5 muvakı4 
Pey akçaı 

Renkli cilt bezi 3000 metre 1!100 Lira 112,50 L. 
Matbaamız için şartnamesinin esasları dairesinde satın aunacnK olan 3000 m.J 

re renkli cilt bezinin açık eksiltmesi 1-2- 1940 Perşembe saat 15 te matbaamız 
yapılacaktır. 

İsteklilerin pey nkçalariyle birlikte o gOn matbaamıza "müracaaUan. 
Şartname parasız olarak Müdilrlükten tedarik edilebilir. (H4) 

Bayramda Yalnız 

KIZttkY G~ZETESI 
Çıkacakflr. 

Dinlannızı vermekle hem kendinize ve hem de 
Kızıalya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri : 
İatanbul'da Po.tane k&11rımda Kızılay hanında 

Kızılay Satıt Bürosu. Telefon: 20062 
......................................... 

·Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları Sıvas Atölye 
için Elektrikçi Arayore 

D. D. Yollan Sıvaa cer atelyesinde çalıe ttnlmak Qzere tecrilbeli elektrlkef 
lanna acele ihtiyaç vardır. Yüksek tevett ilr tebekeslnde, motör montaj ve 
hnda, mütemadi ve mütenavip motör sar gılannda çalışmış !sellerden talip ol 
tarın H. Paşa garında birinci işletme mO dilrlillOne müracaat etmelerL (303) 

lr 
Muhammen bedeU 2043,80 Ura olan 814 adet meşe makas traversi 2-2-lMO 

ma günü saat 15 de kapalı zarf usulil ile Ankarada İdare binasında satın 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 153.29 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta 
ettlli veslkalan ve tekllfierini ayni tün saat 14 de kadar Kornls7on 
vermeleri llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anlcarada Malzeme dairesinden. Hayd_arpatada 

sellilm ve Sevk Şerulinden, Eskişehir ve İzmlrde İdare majazalanndan cS-tı 
lacaktır. (456) 

Istanbul Asliye 9 uncu Hukuk Ha· ı t L A N 
kimliğinden: 939 - 126 - Hilmi kızı Raıid Sevil'in tahtı istlcarmda 
Ayşe tarafından, Samsunda .Kilise lunan Kuruçepnede tramvay cad 
caddesinde 4 çepne sokağında 25 nu- sinde Fabrika binası dahilinde b 
maralı Hasanın evinde oturan Yakup nan iplik, Dokuma, Boyahane, ve 
oğlu Nuriddin aleyhine mahkemenın re içindekı makina alAt ve 
939 - 126 numaralı dosyası ile açılan motor ve demirbaf eıya ve 

1 
Nuriddinin evlilik vazifesini yap~- merbut bile~ tesisat ve tef 
mak maksadile hanei zevciyeti terk atı bütün aksamlJe hukuk .,,. 
ile kaçmış olduğundan evine dönme- fil dahil olduğu ~ bizlere 
si lüzumunun ihtan davasının icra 

mallım mukabillade atını§ old 
kılınan muhakemesmde mumaileyh 

1 

Nuriddinin evliliğin kendisine tah· 
mil eylediği vazüeleri üa etmemek 

1 

maksadile üç dört sene evvel bane

yı zevcıyeü terk eylediği sabıt oldu-

dan elyevm serbest olan bo 
ve ..ır aksammın yegAne sahip 

maliki bulunmaklığmUZ itibarile 
bara kiraya vereceğimlu(.a talip 
!anların lstanbulda ftDcancı 

ğundan bir ay zarfında müddeialeyh 
1 Nuriddınin evine dönmesı liızumu· Yusufyan hanı karpsında 18 No. 
1 nun ihtanna 15 - 1 • 940 tarıbinde Çuha mağazuı -sahiplenne m 
1 karar verilmİf olduğundan ilin tan- u etmeleri ll8n olunur. 
1 binden itibaren müddeialeyhin on 
bet gün zarfında illmı tebelluğ ede
rek temyiz etmesi ve bir nüsbasmm 
da mahkeme divanhanesine yapıştı
nlmış olduğu tebliğ makamına kalın 

olmak üzere ilin olunur. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
Puardan lf.ada •at (14.10 .. n 19 

s 


